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BĠRĠNCĠ BÖLÜM, TÜRK TARĠHĠ ÜZERĠNE ÇALIġMALAR VE GENEL 

DEĞERLENDĠRMELER 

Türk Tarihi Üzerinde ÇalıĢmalar / Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu [s.55-60] 

Türk Tarih Kurumu BaĢkanı / Türkiye 

GiriĢ 

Türklerin dôrtbin yıllık bilinen tarihlerinde, baĢta Asya, daha sonra da Avrupa ve Afrika 

kıt‟alarında çok değiĢik coğrafyalarda devlet kurmaları ve yaĢamaları, her zaman dünyanın ilgisi 

çekmiĢtir. Zira dôrtbin yıllık bu uzun dônemde, �in, Hint, Fars, Bizans, Arap ve nihayet Batı kültürü ile 

karĢı karĢıya gelen ve iç içe yaĢayan Türklerin, benliklerini kaybetmemeleri, sahip oldukları ôz 

kültürlerini devam ettirmeleri, kendilerinin de ne denli sağlam bir kültüre sahip olduklarını ispat 

ederken bu medeniyetler arasında etkileĢimin ôlçüsü hep merak edilmiĢtir. Bilhassa Karadeniz‟in 

Kuzeyinden Doğu Avrupa‟ya, oradan da Ġtalya ve Fransa içlerine kadar ilerleyen çeĢitli Türk 

kavimlerinin bıraktıkları etkiler ve daha sonra Balkanlarda oluĢan Türk asıllı devletler bu ilgiyi daha da 

artırmıĢtır. Nihayet doğu-batı ticareti ve Ġsl�m dünyasına hakim olan Türklerin ulaĢtıkları medeniyetin 

Batı üzerindeki tesiri, Batılı müsteĢriklerin ve seyyahların eserlerine konu olmuĢtur. 

Genel olarak Türk tarihinin temel kaynakları arasında �in Ġmparator günlükleri, Arap ve Fars 

kaynakları, resim, Ģekil ve damgalar, yazıtlar ve arkeolojik buluntular en ônemlileri olarak yer 

almaktadır. ĠĢte Türk tarihine ait çalıĢmalar da bu kaynaklara dayanmıĢtır. �zellikle �in Ġmparator 

günlükleri Ġngilizceye çevrilirken, ağırlıklı olarak Ruslar tarafından gerçekleĢtirilen arkeolojik kazılarda 

elde edilen değerli buluntular, Türk tarihinin sağlam kaynaklarını oluĢturmuĢtur. Daha 1675 yılında 

�in‟e gônderilen Rus elçisi Nicolaie Milescu tarafından Yenisey‟de gôrülen yazıtlar, Ġsveçli YüzbaĢı 

Johann Philipp Tabbert‟in Das nord-und ôstliche Teil von Europa und Asia (Avrupa ve Asya‟nın Kuzey 

ve Doğu Bôlümü) adıyla Stockholm‟de 1730 yılında yayımladığı kitabıyla ilim �lemine tanıtılmıĢtı. 

Buna karĢılık Orhun yazıtları, Nikolay Mihayloviç Yadrintsev‟in baĢkanlığındaki Rus heyeti tarafından 

18 Temmuz 1889 tarihinde bulunmuĢtur. Ġlk tanıtım Ruslar tarafından yapılmıĢsa da, bilim dünyasına 

geniĢ Ģekilde duyurulması Fin Arkeoloji cemiyetince gerçekleĢtirilmiĢtir.1 Buna karĢılık yazıtlar Rus 

bilim adamı Wilhelm Radloff tarafından okunmaya çalıĢılmıĢtır.2 Radloff‟a gelinceye kadar eski Türk 

Tarihi ve diliyle ilgili çalıĢmalar neredeyse yok denecek sayıda olması sebebiyle daha çok nazariyata 

bağlı kalmıĢ, Finlandiyalı M.A.Castrén‟in ve Macar H. V�mbéry‟nin araĢtırmaları ıĢığında 

yürütülmüĢtür. Radloff tarafından doldurulan bu boĢluk, haklı olarak Onun Türkolojinin kurucusu 

ünvanını kazanmasına yol açmıĢ, Türkoloji bir ilim dalı olarak Onunla bugünkü ilerlemesine 

ulaĢabilmiĢtir. 

Radloff‟un okumaya çalıĢtığı Orhun kitabelerini okumak, Onun çağdaĢı ve arkadaĢı olan 

Danimarkalı Vilhelm Thomsen‟e nasip oldu.3 Thomsen, Radloff‟un tesbit ettiği yazıtları okumak 

suretiyle, Türk dili ve tarihine paha biçilmez bir hizmette bulunmuĢtur. Orhun yazıtlarının okunması, 
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Türk tarih araĢtırmalarında milat olarak değerlendirilebilir. Esasen bütün ômrünü buna veren 

Radloff‟un, Türkolojiyi, yani Türklerin manevî ve maddî kültürünü Dünyada tanıtması, Batılı ilim 

dünyasının ilgisini Türk dili ve tarihine yôneltmiĢtir.4 Nitekim 1889‟da Kôl Tigin ve Bilge Kağan bengü 

taĢlarının bulunmasından hemen sonra 1893‟te Gôktürk yazısının çôzülmesi, 1897‟de Tonyukuk 

anıtının keĢfi, aynı yıl Kutadgu Bilig‟in Mısır nüshasının bulunması, 1898-1914 arasında Doğu 

Türkistan‟da pek çok Eski Uygur Türkçesi metin ve kitapların ortaya çıkarılması,5 1906‟da Atabetü‟l-

Hakayık‟ın, 1915‟te Dîv�nı Lügati‟t-Türk‟ün keĢfi bunun bir sonucudur. 

Asya ve Moğolistan‟da gerçekleĢtirilen keĢifler sonucu ortaya çıkan olağanüstü medeniyet 

kalıntıları, Orta Asya‟da arkeolojik çalıĢmaları hızlandırmıĢtır. �zellikle Rus arkeologlarından M.A. 

Masson, M. Voronets, G.V. Grigoryev, V.A. ġiĢkin, A.A. Freiman, A.Ġ. Vasilyev, V. A. Vorobyev ve 

A.N. Bernstam gibi arkeologlar ônemli buluntular elde etmiĢlerdir.6 Bu buluntular arasında Ġskit tipinde 

oklar, ok ve kamçı sapları, silahlar, altın küpe, gerdanlık, yüzük, toka gibi süs eĢyaları, madenî 

aynalar, çeĢitli hayvan tasvirleri v.s. sayılabilir. �zellikle Rudenko asistanı Griaznov‟la birlikte Altay 

dağlarında �ulımanıĢ sıradağlarının Pazırık v�disindeki Hun kurganlarında gerçekleĢtirdikleri 

kazılarda, M.�. V il� III. yüzyıl arasına ait araba parçaları, at kadavrası, keçe yaygı-duvar ôrtüsü, 

çadır direkleri merdiven, masa ayakları, kadın baĢ takısı ve halı bulunmuĢtur.7 Dünyanın ilk düğümlü 

halısı olarak bilinen Pazırık halısı, gerek motifleri, gerekse ince sanat uslûbu bakımından dikkate 

Ģayan bir ôzellik gôstermektedir. 

Keza Kazakistan‟da bulunan Alma-atı Ģehrinin 50 km. doğusunda Yesik=EĢik Kurgan‟da yapılan 

kazılarda da, M.�. V-IV. yüzyıldan kaldığı sanılan mezarda dôrt bine yakın altın eĢya gün yüzüne 

çıktığı gibi, üzeri baĢtan baĢa altın pl�kalar ve aplikasyonla kaplanmıĢ genç bir adamın cesedi de 

bulunmuĢtur. Bu Altın Elbiseli Adam‟ın baĢındaki bôrkün ve elbiselerinin baĢtanbaĢa altınla 

donatılması ve bu altın pl�kalar üzerinde pars, at, dağ koyunu, dağ keçisi, sığır figürlerinin iĢlenmesi, 

Hunların faunasında bulunan ve pl�stik sanatlarında uyguladıkları aynı hayvan cinslerini 

hatırlatmaktadır8 Ayrıca bu kazıda Altın Elbiseli Adam‟la birlikte Gôktürk harflerinin en eski Ģekli 

olduğu sanılan bir yazıya da rastlanmıĢtır. Bu buluĢ Türk yazısının Milattan ônce teĢekkül etmiĢ 

olabileceğini gôsterdiği gibi, bulunan altın eĢyalardaki yüksek sanat uslûbu Türklerin sanat seviyesini 

ortaya koymaktadır. 

Bunun yanısıra A.Y. Yakuboskiy9 ve Wilhelm Bartold10 gibi bazı araĢtırıcılar, Orta Asya‟nın bu 

en bilinmez tarihinin Avrupa‟da tanınmasında birinci derecede rol oynamıĢlardır. Eserini daha 1826 

yılında yayımlayan Alman Heinrich Julius von Klaproth, Türklerin anayurdunun Altay çevresinde 

olduğunu yazmıĢtı.11 Onu Hermann V�mbéry,12 D. Rasovskiy, Gyôrgy Alm�ssy, M.A. Czaplicka, G. 

J. Ramstedt, A. Zeki Velidî Togan ve ünlü Macar Türkoloğu Gyula Németh13 takip etmiĢtir. 1799‟dan 

1806 yılına kadar Ġstanbul‟da yaĢayan Avusturyalı Ģarkıyatçı J. Freiherr von Hammer14 ise Osmanlı 

tarihi hakkında eser verenlerin en ônünde gelmektedir.15 

Yeni kuĢak Türk tarihçiliğinin ônde gelen simaları içerisinde ise Bernard Lewis,16 Alman 

Ģarkıyatçısı ve Türkolog Carl Brockelmann,17 Fransız tarihçi Fernand Braudel,18 Geza Feher,19 
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Réné Grousset,20 Claude Cahen,21 Robert Mantran,22 Gyula Kaldy-Nagy,23 Stanford Show‟un24 

yanısıra Ziya Gôkalp,25 Fuad Kôprülü,26 �. Lutfi Barkan, Yusuf Akçura,27 Zeki Velidî Togan,28 Halil 

Ġnalcık,29 Kemal Karpat,30 Osman Turan,31 Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı,32 Cengiz Orhonlu,33 Akdes 

Nimet Kurat,34 E. Ziya Karal,35 Mehmet A. Kôymen3,6 Bahaeddin �gel,37 Ġbrahim Kafesoğlu,38 

Mükrimin Halil Yinanç,39 Emel Esin,40 Aydın Sayılı,41 Ahmet Temir,42 Oktay Aslanapa43 gibi Türk 

�limleri, Türk tarihini yeni bir anlayıĢla ele almıĢladır. 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulmasından sonra Türk tarihçiliği ve Türkoloji alanında ônemli 

geliĢmeler olmuĢtur. 1931 yılında Atatürk tarafından Türk Tarih Kurumu‟nun kurulması, bu hususta 

atılan en ônemli adımdır. Bundan ônceki dônemlerde Türkler tarafından Türk tarihi, hanedanlara 

dayalı bir anlayıĢla ele alınır ve yazılırken, bu tarihten sonra, tarihi bir bütün olarak değerlendiren yeni 

bir yaklaĢım ağırlık kazanmıĢtır. Zira Türk tarihi binlerce yıl geriye giden engin ve bir büyük kültürün 

eseriydi. Bu kültürün ve tarihin araĢtırılması, milleti millet yapan ortak değerleri ortaya çıkaracak ve 

millî birliğin temeli atılacaktı. Nitekim Atatürk‟ün bu konudaki gôrüĢü, Türk tarih tezini teĢkil etmiĢtir. 

Atatürk: “Büyük ve haysiyetli bir millet olan Türklerin tarihi insanlık kadar eskidir. Osmanlılar ve 

Selçuklulardan ônce de Türkler, dünyanın dôrt bucağında devletler, imparatorluklar vücuda 

getirmiĢlerdir. Nerede bir Türk devleti batmıĢ ise, bunun yıkıntıları üzerinde daima yeni yeni devletler 

kurmuĢlardır. ġimdi de bôyle bir tarihî an gelmiĢ çatmıĢtır. Osmanlı Devleti çôkmüĢtür, fakat tarihî 

zincir kopmayacaktır”44 sôzüyle bu konuda çalıĢanları yônlendirmiĢtir. Nitekim Türk Tarih 

Kurumu‟nun ilk yayınladığı eser Türk Tarihinin Ana Hatları ile Türklerin Medeniyete Hizmetleri, ikincisi 

ise Pirî Reis Haritası olmuĢtur. Bu akım, uzun müddet Türk Tarih Kurumu‟nun ôncülüğünde 

yürütülmüĢ, gerek ders kitaplarının hazırlanması, gerekse bini geçen ilmî yayın bu Ģekilde tarih ilmine 

kazandırılmıĢtır. Nitekim uluslararası olarak düzenlenen ve 1999 yılında Osmanlı Devleti‟nin 700. 

kuruluĢ yılı mün�sebetiyle XIII. sü gerçekleĢtirilen kongreler, dünyanın çeĢitli ülkelerindeki Türk 

tarihinin tanınmıĢ ilim adamlarını misafir etmiĢtir. Kongreler sonucu basılan bildiriler ise otuzbeĢ cilde 

ulaĢmıĢtır. 

Türk Tarih Kurumu tarafından daha sonraki yıllarda da Türk tarihi ile ilgili pek çok kaynak ve 

araĢtırma yayımlanmıĢtır. Ayrıca 1991‟den sonra Sovyetler Birliği‟nin dağılmasıyla, 1995 yılından 

itibaren Tanrı dağlarında ve Kırım taraflarında arkeolojik kazılar baĢlatılmıĢtır.45 Keza Türk ĠĢbirliği ve 

Kalkınma Ajansı‟nın (TĠKA) yürütücülüğünde Moğolistan‟da Orhun yazıtlarının bulunduğu alanda 

baĢlatılan kazılar ve �bidelerin kurtarılması ve eski haline getirilmesi çalıĢmaları da dikkate değer 

niteliktedir.46 

Türk Tarihinin  Genel Değerlendirmesi 

�in kaynaklarına gôre Türklerin tarih sahnesine ilk çıkıĢları Asya‟da Kôğmen Dağları‟nda idi. 

Modern tarihçilerin araĢtırmaları da bu efsaneyi doğrulamaktadır. Nitekim en eski kalıntılara Kôğmen 

dağlarında rastlanmıĢtır. Kôğmen dağlarının kuzey eteklerinde Türkçe adı Kem olan Yenisey 

ırmağındaki Tagar Adası‟nda kalıntıları ilk defa bulunan ve M.�. VII. yüzyılda baĢlayan Tagar adını 

alan kültür en eski Türklere atf edilmektedir. Tagar kültürü Karasuk kültürü denilen ve M.�. II. bine 
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kadar uzanan aynı kıyılarda geliĢmiĢ eski bir kültüre dayanmaktaydı. 

Tagar kültürünün verdiği tesirler, doğuya, Gôktürk kitabelerinin �tüken YıĢ dediği Hangay 

dağları silsilesi ve Orkun ırmağı kıyılarında “Yassı TaĢlar” kültürüne ve �in‟in kuzey sınırına, Ordos, 

yani “Ordular” denen bôlgeye, Türkçe YaĢıl �güz denen Hoang-ho (Sarı Su) nehrine varmakta idi. 

Doğu‟da Türklerin yoğun yaĢadıkları sahaların sonunda, Sarı Deniz‟e doğru Tunguzlar, onların 

güneyinde Mongoloid ırklardan �inliler ve Tibetliler ile karıĢık olarak, yine proto-Türkler ve Türkler 

yaĢıyordu. �inlilerin “Chou” adını verdiği, Türk olması muhtemel bir boy, bugünkü �in‟in kuzeyinde bir 

devlet kurmuĢtu (M.�. 1050-249). 

Batı‟da ise Tagar kültürünün iliĢkileri, Türkçe adı Altın YıĢ olan Altay bôlgesi ve Altay‟ın Mayemir 

kültürü bôlgesi ile baĢlıyordu. Oradan da Kama ve Ġtil ırmakları kıyılarına ve Hazar Denizi‟ne 

uzanıyordu. Türk boylarının yayılma bôlgesinin batısında, Ġranlılarla karıĢık, fakat Türkler ve Doğu ile 

de ilgileri olan Saka (Ġskit) gôçebeleri bulunuyordu. 

Tagar kültürünün yayıldığı geniĢ bôlgelerde, �in tarihlerinde adı Tegreg veya Tôlis olan Kagnılı 

Türkleri yaĢadığı için Tagar kültürü onlara atf edilmektedir. Tegreg sôzü (tekerlek m�n�sına) bugün 

“kağnı” dediğimiz büyük tekerlekli arabaların adı sanılmaktadır. Tegreg Türkleri, kubbeli ve künbed 

biçiminde olan çadırlarını kağnı üzerine kurar ve ôyle gôç ederlerdi. 

Bugünkü Kazakistan‟da bulunan Alma-atı Ģehrinin 50 km. doğusunda Yesik Kurgan‟da yapılan 

kazılarda, M.�. V. veya IV. yüzyıldan kaldığı sanılan mezarda ortaya çıkarılan ve Gôktürk harflerinin 

en eski Ģekli olduğu sanılan bir yazı bulunmuĢtur. Bu buluĢ Türk yazısının Milattan ônce teĢekkül 

etmiĢ olabileceğini gôsterdiği gibi, bulunan altın eĢyalardaki yüksek sanat uslûbu Türklerin sanat 

seviyesini ortaya koymaktadır. Buna benzer olarak Altay dağlarında (Altın YıĢ), en eski mezarlardan 

olan Pazırık‟ta çıkan ünlü sanat eserleri, tunç ve altın levhalar, tokalar, tahta oymaları, at koĢumları, 

geyik maskeleri, renkli keçelerdeki resimli ôrtüler, kağnı üzerine oturtulmuĢ çadırlar ve dünyanın en 

eski düğümlü halısı, yine Türk medeniyetinin ve sanatının seviyesini ortaya koymaktadır. 

Orta Asya‟dan gôç eden Türk kavimleri hariç diğer Türk topluluklarında kültür ve medeniyet 

geliĢerek, fakat bir bütünlük içinde Ġsl�mî dôneme kadar birbirinin devamı niteliğinde gelmiĢtir. Nitekim 

Doğu‟ya Mançurya ve Kore‟ye giden Türk kavimleri kültür ve sanat tarihine yenilikler getirdiler. Burada 

maden iĢleri ve duvar resimleri ile kendini gôsteren bir sanat ortaya çıktı. Avrupa yônüne gidenler ise, 

gerek diğer Türk kavimleriyle birleĢmeleri ve gerekse gittikleri yôrelerdeki Sarmat ve Goth gibi boylarla 

karıĢmaları ve Bizans‟ın etkisiyle bazı ayrı tarzlara da sahip oldular. Buna bağlı ola-rak Türkler, 

temasta bulundukları değiĢik din mensuplarının etkisiyle ġamanizm, Budizm, Maniheizm, Yahudilik, 

Hıristiyanlık ve Müslümanlık gibi farklı dinlere girdiler. Bu suretle de farklı kültür yapıları olarak 

tapınaklar, mezarlar, balballar ve �bideler ortaya koydular. Bu farklı dinî yapılanma, Türk medeniyet 

ve sanatının iki ayrı yônünü ortaya çıkardı Bunlardan biri, yukarıda belirtilen Müslüman olmayan 

Türklerin sanatı, diğeri de aĢağıda anlatılacak olan Müslüman Türklerin sanatı. 

Ġsl�miyetin Türkler arasında yayılmasıyla Türk kültür ve medeniyetinde de değiĢiklikler meydana 
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gelmiĢtir. �zellikle IX. yüzyılda ilk Ġsl�mî Türk eserlerinin belirmesi ile sanat tarihimizde bir dônüm 

noktasına varılmıĢtır. �zellikle dinî �bidelerde Müslümanlık ôncesiyle aĢılmaz ifade farkları ortaya 

çıkmıĢtır. Ġsl�mî olmayan tapınaklarda m�bud heykelleri ve resimleri bulunuyordu. Ġsl�mda ise dînî 

sanat, maddeden arınmıĢ, manevî anlayıĢı ortaya koyan timsaller ve yazı ile ifade ediliyordu. 

IX-X. yüzyıllarda Ġsl�miyete girmiĢ illerden Yinçü-ôgüz kıyılarında Sütkent ile Buhara yakınında 

“Türk Melikinin ġehri” KôkĢibagan‟daki ribat, mescid ve mezarlık kalıntıları muhafaza edilmiĢ en eski 

Ġsl�mî Türk �bidelerindendir. 

926 yılı civarında K�Ģgar Türk hakanları sül�lesinden Satuk Buğra Han‟ın Ġsl�miyeti kabulü ile 

burada Müslüman Türk sanatı baĢlamıĢ oldu. K�Ģgar‟da X. yüzyılda Budist �bidelerin Ġsl�miyete vakf 

edildiği ve bôylece Budist Türk sanatının, baĢlangıçtan beri Ġsl�m sanatına tesir ettiği muhakkaktır. 

Nitekim X. il� XIII. yüzyılların ilk devre Müslüman Türk sanatının ôzellikleri, aynı devirdeki Türk Budist 

sanatı ile büyük yakınlık gôstermektedir. Eski “Buyan” yapısı tekke, han, medrese, mescid ve 

külliyeye; “stûpa”lar türbeye; “ediz ev”ler min�reye çevrilmiĢti. Keza Müslüman olmayan Türk 

hakanlarının ongunlarından kartal ve arslan, Karahanlı devrinde Ġsl�mî sanata girmiĢti. Bu motifler 

Arapça ibareler ile birlikte karıĢtırılarak, Ġsl�m sanatı içinde yer aldı; hayvan Ģekilleri gittikçe geometrik 

veya bitki türü motiflere benzetildi. Bu suretle Karahanlı sanatı, geçmiĢ Türk medeniyetinin temellerine 

dayanarak, kendine has bir Ġsl�mî üsluba varıp, yüksek bir noktaya ulaĢtığı için, daha sonraki 

Müslüman Türk sanatının üslubunu tayin etmiĢtir. Gerçekten de daha sonraki geliĢmiĢ Selçuklu ve 

HarezmĢahlar gibi Müslüman Türk devletlerine bakıldığında, bu devir sanatına kadar uzanan kôkleri 

olduğu gôrülmektedir. 

Ġsl�mın kültür ve sanata getirdiği en ônemli yenilik, dinî binalardan maddî dünyayı hatırlatan 

Ģekillerin silinmesiydi. Ġsl�m Allah‟ı her türlü Ģekil ve tasavvurdan ôte ve her Ģeyden arındırılmıĢ bildiği 

için heykellere ve resimlere tapmayı putperestlik saymıĢtır. Bu nedenle heykel ve resimlerin dinî 

binalardan yok olması neticesinde, geometrik ve tabiî dekor ve bilhassa Kur„�n yazısı ile olan yazı 

sanatı geliĢmiĢtir. Bununla beraber Akkoyunlu Devleti gibi bazı devletlerde mezar taĢlarının koyun 

suretinde bulunduğu, Selçuklularda bir kısım hayvan resimlerinin taĢ oymacılığında kullanıldığı 

gôrülmektedir. Kervansaraylardaki ve medreselerdeki mimarî üslup ise Selçuklu sanatının zirvesini 

teĢkil eder. 

Ġsl�mî Türk sanatın en geliĢmiĢ olduğu dônem ise, bütün Ġsl�m ve büyük çapta Türk dünyasını 

birleĢtiren Osmanlı Devleti zamanında olmuĢtur. �zellikle m�bedler, zamanlarının en mükemmel 

mimarisini yatsıtmıĢtır. Bilhassa dinî yapıların üzerindeki Osmanlı hat sanatı, Ġsl�m Türk sanatının 

Ģ�heserleri olarak gôrülürler. Selçuklularda olduğu gibi, Osmanlılarda da eski Türk mezar geleneği 

olan türbe mimarîsi ônemli yer tutmuĢtur. Keza cilt, çini, müzehhiblik gibi geleneksel sanat dallarında 

da paha biçilmez derecede eserler ortaya konulmuĢtur. 

Asya‟da kurulan Hun, Gôktürk, Sarı TürgiĢ ve Uygur devletlerinden ayrı olarak Batı Türkleri 

olarak niteleyebileceğimiz Avrupa Hunları, Bulgarlar, Avarlar, Hazarlar, Peçenekler ve Kumanlar 
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Kafkasya, Karadeniz‟in kuzey kısımları, Balkanlar ve Doğu Avrupa‟da V. yüzyıldan XI. yüzyıla kadar 

varlık gôstermiĢlerdi. Asya‟nın daha güneyinde Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu devletleri ile Mısır‟daki 

Tolunoğulları ve IhĢidliler Ġsl�mî dônem Türk devletleri olarak IX. yüzyıldan XII. yüzyıla kadar 

varlıklarını devam ettirmiĢlerdi. ĠĢte, Türklerin Ġran ve Ortadoğu topraklarına geliĢleri, gerek Türk 

tarihinde, gerekse Ġsl�m ve Avrupa tarihinde ilginç oluĢumların baĢlangıcı olacaktır. Zira Hıristiyan 

dünyasının Haçlı seferleri düzenlemek suretiyle baĢlattığı hil�l-haç çatıĢmasında Ġsl�mın 

koruyuculuğunu da üstlenen Türklerin, Anadolu ve Rumeli‟ye bir daha ayrılmamak üzere girmeleri ve 

bu toprakları vatan haline getirmeleri, bu tarihten sonra hız kazanacaktır. 

Tarih kaynaklarına gôre, Türklerin Anadolu topraklarına ilk geliĢleri V. yüzyıllara kadar 

uzanmaktadır. Ancak, kôklü ve devamlı kalmak için gelmeleri XI. yüzyıldır. �nce Selçuklular, ardından 

da Osmanlı Devleti‟nin kurulmasıyla sonuçlanan bu siyasî oluĢum, dünya tarihini etkileyen en ônemli 

olaylardan biri olmuĢtur. GeniĢ bir pencereden bakıldığında, Türkiye Selçuklularının Osmanlı 

Devleti‟nin kuruluĢunu hızlandıran ve ona sağlam bir zemin hazırlayan bir gôrevi yerine getirdiği 

gôrülür. �te yandan Osmanlı Devleti‟nin kurulmasıyla, bir yerde Avrupa tarihinin de yeni bir mecraya 

girmesine ve hatt� bugünkü Avrupa‟nın Ģekillenmesine yol açtığı sôylenebilir. Zira Osmanlı Türklerinin 

Rumeli‟ye geçiĢleri, Ġstanbul‟u alarak Doğu Roma‟ya son vermeleri, Hıristi-yan dünyasının yeni bir 

biçim ve anlam kazanmasına, kendilerine rakip ve en büyük düĢmanları olan bu devletin, ticarî yollara 

sahip olmak suretiyle ekonomik üstünlük kurması, coğrafî keĢiflerin gerçekleĢmesine ve Avrupa‟nın 

Türklerle olan mücadelesinin farklı bir boyut kazanmasına  yol açmıĢtır. Diğer bir deyimle Avrupa, bu 

sayede Avrupa olmuĢtur. 

Türkiye Selçuklu Devleti‟nin zayıflamasından sonra Anadolu‟da çeĢitli Türk boylarına mensup 

pek çok beylik ortaya çıkmıĢtı. Bu beylikler içerisinde Kayı boyuna mensup olup Sôğüt-YeniĢehir-

Bilecik bôlgesinde Osmanlı Beyliği teĢekkül etmiĢti. Bu beylik kısa zamanda Anadolu‟daki beylikleri 

birleĢtirerek Türk birliğini kurmuĢtu. Osmanlıların Türkleri birleĢtirmelerinin yanında, komĢuları 

Bizans‟la da mücadele ettikleri gôrülmüĢtür. Nitekim, Ġstanbul ve civarına sıkıĢıp kalan Bizans, bu 

küçük Türk beyliğiyle mücadelede �ciz kalmıĢtır. Bu sebeple Osmanlılar ônce Rumeli‟ye geçmiĢler, 

daha sonra da Ġstanbul‟u alarak, Anadolu ve Rumeli‟de geniĢ topraklara sahip bir devlet haline 

gelmiĢlerdir. Osmanlı Devleti, Rumeli‟ye geçince Sırplar, Bulgarlar, Macarlar, Venedikliler, Avusturya-

Alman Ġmparatorluğu, Ġngiltere, Papalık, Ġspanyollar, zaman zaman Fransa ve Rusya‟yla mücadele 

etmiĢtir. Doğu ve Güney‟de ise her biri birer Türk devleti olan Akkoyunlular, Timurlular, Memlükler, 

Safevîler ve Karamanoğulları devletleriyle rekabete girmiĢtir. Sistemli bir devlet teĢkil�tına, kuvvetli bir 

orduya ve maliyeye sahip Osmanlı Devleti, Doğu‟da, Batı‟da, Kuzey‟de ve Güney‟de ônemli topraklar 

elde etmiĢ, devletin sınırları Kuzey‟de Kırım‟dan Güney‟de Sudan ve Yemen‟e, Doğu‟da Ġran 

içlerinden ve Hazar Denizi‟nden Batı‟da Viyana ve Fas‟a kadar uzanmıĢtır. Ancak XVI. yüzyıldan 

itibaren coğrafî keĢiflerle geliĢen Avrupa‟ya karĢı teknik, malî ve askerî üstünlüğünü kaybeden 

Osmanlı Devleti, yeni geliĢmelere ayak uyduramamıĢ ve bu yüzyıldan itibaren dengeler Avrupa 

devletleri lehine geliĢmiĢtir. XIX. yüzyılda baĢlayan milliyetçilik akımları ve Rusya ile Avrupa 

devletlerinin Balkanlardaki milletleri teĢkil�tlandırmaları, Osmanlı Devleti‟nin büyük topraklar 
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kaybetmesine ve Osmanlı topraklarında bağımsız devletler oluĢmasına sebep oldu. Devletin 

yıkılıĢında, ôtedenberi bir haçlı anlayıĢıyla hareket eden Batılı devletlerin Osmanlı Devleti‟nin 

paylaĢılması demek olan ġark meselesini yürürlüğe koymalarının rolü büyüktür. Birinci Dünya 

SavaĢı‟nda Almanların yanında yer alan Osmanlı Devleti‟nin toprakları, bu devletin yenilmesi üzerine 

Ġngiltere, Fransa, Ġtalya, Rusya ve Yunanistan‟ın iĢgaline uğradı. Ancak Türk milleti bütün olumsuz 

Ģartlara ve yokluğa rağmen düĢmanı topraklarından attı. Osmanlı Devleti‟nin yerine, Türk kurtuluĢ 

mücadelesinin lideri ve seçkin siması Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 

Osmanlı Devleti, Ortaçağ ve Yeniçağ boyunca devrinin en hoĢgôrülü yônetimini sağlayan bir 

devlet hüviyeti taĢımaktadır. Gerçekten de beĢyüz yıl idaresinde bulunan farklı dinlerden ve ırklardan 

insanları bir arada tutabilmiĢ, din ve vicdan hürriyeti sağlamak suretiyle, bünyesindeki milletlerin kültür 

ve dillerinin muhafazasında ônemli bir rolü üslenmiĢtir. Bunda, bir hukuk devleti olması ve yônetimde 

katı bir mutlakiyet idaresi yerine, yasama ve yürütmenin meclise dayalı bir hüviyet taĢıması ônemlidir. 

Osmanlı Devleti, kendisinden ônce yaĢamıĢ bütün Türk devletlerinin kültür, bilim, sanat ve 

devlet yônetimi birikimine sahip bir devlet olarak, dünya insanlık tarihine bilimsel yônden olduğu gibi, 

kültür eserleriyle de ônemli katkılarda bulunmuĢtur. Kendisine has mimarîsi, hat sanatı, ciltcilik, taĢ 

oymacılığı, çinicilik, süsleme, minyatür gibi sanat alanlarında nadide eserler vücuda getirmiĢ, ôte 

yandan dünya siyasetinde yüzyıllarca etkili olmuĢtur. 

ĠĢte yakın tarihimiz olan Osmanlı tarihi, bugün Türkiye‟de Türk halkının en çok ôğrendiği ve 

onunla millet Ģuuruna ulaĢtığı bir tarihtir. Aslında Türk tarihi sadece Osmanlı tarihi olmamakla 

beraber, Batı Türklerinin, Avrupa ile gizliden gizliye olan rekabetinde Osmanlı tarihinin ôn pl�na çıktığı 

bir anlayıĢı sergilemektedir. Buna karĢılık Avrupa da, Türk tarihinin, Viyana ônlerine kadar gelen ve 

belki de Avrupa‟da en büyük istil�yı gerçekleĢtiren Osmanlı bôlümüyle bu sebeple yakından 

ilgilenmektedir ve Türk imajını Osmanlı ile ifade etmektedir. Nitekim bugün, Avrupa devletlerinin 

Türkiye Cumhuriyeti‟ne karĢı yürüttükleri politikalar da büyük çapta buna bağlı olarak tayin 

edilmektedir. Ancak 1990‟lı yılların baĢı, Türk tarihi açısından yeni bir dônüm noktası olarak tarihe 

geçmiĢtir. Zira, Sovyetler Birliği‟nin çôküĢüyle, eski Türk coğrafyası yeniden ĢekillenmiĢ, dünya 

siyasetine yeni Türk devletleri dahil olmuĢtur. 
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Osmanlı Tarihinde Dönemler / Prof. Dr. Halil Ġnalcık [s.61-72] 

Chıcago �niversitesi / A.B.D. 

Bilkent �niversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi / Türkiye 

Ġnsanoğlu, evrendeki milyonlarca karmaĢık olayı, zihninde geliĢtirdiği birtakım çerçeve ve ôr 

neğe gôre biraraya getirip manalandırmak ihtiyacındadır. Bulutlara bakıp onları zihnindeki belli 

Ģekillere benzeten bir kimsenin fantezisi gibi. Ġnsanoğlu, zaman ve mek�n oluĢumu içinde iz bırakmıĢ 

milyonlarca toplumsal olayı da, aynı biçimde belli çerçeveler içine koyup manalandırmayı ve 

kavramayı dener. Toplum birimi, aile, kabile, kavim, devlet, millet ve nihayet tüm insanlık olabilir. 

Olaylar yığınına, kafasındaki ôrnek ve çerçevelere gôre bir Ģekil ve anlam vermeye çalıĢır. GeçmiĢteki 

olayları biraraya getirip manalandıran bu çerçeveler, tarih dônemleri Ģeklinde bir gôrünüĢe bürünür. 

Bu çerçeveleri, onun fantazileri, hayat gôrüĢü, içinde yaĢadığı toplum biriminin inanç ve beklentileri 

yahut da belli bir sosyolojik formül/teori Ģekillendirir. GeçmiĢi kadrolayan bu çerçeveler kiĢiden kiĢiye, 

toplumdan topluma değiĢir; belli bir tarih gôrüĢü ve ônümüze belli bir tarihî tablo koyar. Derin değiĢim 

noktalarının tespitini de, ônceden edinilmiĢ inançlar belirler. Bir kelime ile, tarihte yorum ve ônerilen 

dônemler, çocuğun bulutları Ģekillendiren bakıĢından pek de farklı değildir. Ġnsanlık tarihine bir yorum, 

nesnel (objektif) bir metodoloji getirme çabası, Vico, Hegel, Spengler, Dilthey, Toynbee ve Braudel 

gibi birçok büyük düĢünür ve tarihçiyi uğraĢtırmıĢtır. Temel sorun Ģudur. Acaba tarihi olaylar yığınına 

nesnel bir çerçeve vermekte birtakım nesnel (objektif) ôlçütleri esas almak, bôylece olabildiğince bir 

nesnel tarihe varmak mümkün müdür? 

Dônemlerin hareket noktası kôkten değiĢim tarihlerinin tespitinde ôlçütlerimiz; bir myth (efsane), 

bir dinî sistem veya grup dayanıĢımı yahut belli siyasi bir ideoloji olabilir. Yahut o tarih, kendi iç 

geliĢimi bakımından veya dünya tarihi çerçevesinde ele alınabilir. Bir toplumu her yônüyle 

Ģekillendiren, ona dayanıĢım prensibini, tüm hareket ve yaratıcılığını veren temel ôge veya ôgeleri 

tespit etmeden değiĢme noktalarını tanımak güçtür. Osmanlı tarihinde Ġslam ve gaza prensibi bôyle 

bir iĢlev gôrüyordu. Son kez Fransız Annales mektebinin bazı nesnel ôlçütlere (coğrafî koĢullar, 

nüfusta, ekonomide değiĢmeler) gôre nesnel bir geliĢim yorumu ve dônemler tespiti ônerisi 

tarihçilerce kabul gôrmüĢtür. Fernand Braudel‟in uzun süreç (longue durée) teorisi, bôyle bir 

yaklaĢımın meyvesidir. Braudel her toplumun üç-dôrt kuĢak içinde yapısal değiĢikliğe uğrayabileceği 

varsayımından yola çıkar. Ama bu yaklaĢım da tarihi geliĢimi anlamak için yetersiz gôrülmüĢtür. Bu 

yaklaĢım, insan iradesini ve zihniyetini (mentalité) dıĢarda bırakan, insanlık tarihini tümüyle insan 

dıĢında faktôrlere indiren abartılı bir mekanik determinizm içermiyor mu? �bür yandan Annales 

mektebinin etkisiyle gerçek tarihin, devletler tarihi olmaktan ziyade toplumlar tarihi, halk kitlelerinin 

yaĢam tarihi olması gerektiği gôrüĢü ağır basmıĢ, toplum içinde insanı ele almıĢ, ve sonuçta 

sosyolojik kavramlar gittikçe daha çok tarih araĢtırmalarına yôn vermeye baĢlamıĢtır. Türkiye‟de, 

ôzellikle F. Kôprülü, �. L. Barkan ve baĢkalarının çığır açan faaliyetiyle bôyle bir doğrultuda son yarım 

yüzyılda büyük mesafe alınmıĢtır. Bu üretgencilikte muazzam arĢiv olanaklarının katkısı büyüktür. Biz, 

aĢağıda iç dinamikleri esas alan bir geliĢim ve dônemler denemesi sunmak çabasındayız. 
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*** 

�ncelikle, Osmanlıların bizzat kendilerinin tarihlerini dônemlere bôlüp bôlmediklerini, yaĢadıkları 

çağ ile ônceki çağlar arasında bir ayırımın bilincinde olup olmadıklarını ve tarihte devirler hakkında ne 

gibi fikirlere sahip bulunduklarını gôzden geçirelim. 

II. Bayezid‟in emriyle yazdığı ôzenle hazırlanmıĢ tarihinin mukaddimesinde KemalpaĢaz�de, 

Osmanlı tarihini daha ônceki Müslüman hanedanlarla karĢılaĢtırır ve “Osmanlı hanedanının 

üstünlüğünün sebepleri”ni (vücûh-i rüchan) üç baĢlık halinde toplar.1 Büyük bilgin ilk olarak, diğer 

Müslüman hanedanların aksine Osmanlıların, Ġsl�m dünyasında daha ônceki Müslüman devletleri 

zorla istil� ederek değil ve fakat D�rü‟l-Harb‟e ait toprakların fethi yoluyla devletlerini kurduklarını 

belirtir. Ġkinci olarak, Osmanlı Devleti‟nde hükümdarın otoritesi ve kanunların geçerliliği tam ve 

mutlaktır. �çüncü olarak da, Osmanlı Devleti bütün ôtekilerden daha zengin, daha çok nüfusa sahip 

ve ülke bakımından daha geniĢtir. Hiçbir devlet Osmanlıların askerî gücüne sahip değildir; yalnız 

Osmanlı Devleti büyük bir deniz gücüne sahip olmuĢtur. Osmanlı sultanlarının amacı, „tedbîr-i im�ret-i 

rûy-ı zemin‟, yani yeryüzünü mamur hale getirmek, hak dininin düĢmanlarını yok etmek ve Kutsal 

Kanunu (ġerîatı) desteklemektir. 

ÂĢıkpaĢaz�de‟nin derleme tarihi (kompilasyonu) ve anonim Tev�rih-i Âl-i Osm�n gibi popüler 

eserlerde, farklı dônemlere dair fikirlerin daha ôznel bir biçimde ifade edildiğini gôrmekteyiz. Mesel�, 

Anonim Tev�rihlerden,2 I. Bayezıd saltanatında (1389-1402), Uc beyliği geleneklerini savunan 

çevrelerin, Sultanın emperyal-merkeziyetçi politikasına karĢı tepkisinin epeyce Ģiddetli bir ifadesini 

bulmaktayız. 

Bu kronikler, I. Bayezid‟in hükümdarlık dôneminde meydana gelen saray hayatının kul sistemi 

ve iĢret meclisler ile debdebeli bir hal alması, merkezileĢmiĢ bir bürokrasi ve maliye yônetimlerinin 

denetimi ve çeĢitli „Frenk‟ �detlerinin benimsenmesi hakkında keskin eleĢtiriler içerir. Bu eleĢtiriler, 

„yeni‟ dônemin ondan ônceki dônem ile keskin bir Ģekilde tezat halinde bulunduğunu ileri sürer. 

Aslında bu eleĢtiriler, merkeziyetçi imparatorluk dônemine geçildiğinin bilincini gôsterir. II. Bayezid‟in 

saltanatı dôneminde yazılan eserlerde de, II. Mehmed devrinde meydana gelen kapsamlı geliĢmeler 

hakkında benzer eleĢtirilere rastlıyoruz. KuĢkusuz, Ġstanbul F�tihi, Osmanlı Devleti‟ni her bakımdan 

bir imparatorluk durumuna getiren ve kiĢiliğinde klasik mutlak otorite sahibi padiĢahı yaratmıĢ bir 

sultandır. O, her bakımdan Osmanlı tarihinde yeni bir devir açmıĢtır. 

16. yüzyılın sonlarına doğru, tahta çıkıĢı vesilesiyle il�n ettiği meĢhur Ad�letn�me‟de 

yônetimdeki yolsuzlukları sıralarken III. Mehmed (1595-1603) Süleyman‟ın saltanat dônemini ideal bir 

dônem olarak gôsteriyor ve o dônemin kanun ve ilkelerine dônmeyi talep ediyordu.3 Ne var ki, onun 

hükümdarlık dôneminde siyasî, malî ve askeri bunalım daha da ağırlaĢtı ve imparatorluğu yarım yüz 

yıllık tam bir düzensizlik ve bozulmanın içine soktu. ĠĢte bu dônemde, Osmanlı devlet adamları ve 

yazarları, ônceki Altın �ağ4 ile kendilerinin yaĢadıkları “tagayyur ve fesad” devri arasındaki ayırımın 

keskin bir biçimde farkına vardılar ve eski nasihatn�meler tarzında yazdıkları l�yihalarda 
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(memorandumlar) Osmanlı idaresindeki kusurlara dair gerçekçi gôzlem ve eleĢtiriler ortaya attılar. Bu 

tarzın en iyi bilinen yazarı Koçi Bey‟dir. Ama, ondan ônce 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılın 

baĢlarında bu vadide yazmıĢ baĢkaları vardır ve aslında Koçi Bey birçok gôzlemi onlardan, ôzellikle 

Kitab-i Mustatab‟dan aktarmıĢtır.5 16. yüzyılın sonuna doğru Sel�nikî ve Nushatü‟s-Sel�tin‟inde 

Mustafa „Âlî,6 ve nihayet 17. yüzyıl baĢında „Ayn-i Ali ve Kit�b-ı Mustatab yazarı7 kanunların ve 

düzenin bozulması (“tagayyur ve fesad”) üzerinde ayrıntılı gôzlem ve analizler yaparlar. Gerçekte 

onların devlet felsefesi ve eleĢtirileri geleneksel nasîhatn�meler çerçevesinden ayrılmaz. S�fiy�ne, 

ônceki devirlerde iĢlerin iyi gittiği ve gereği gibi düzenli olduğunda ısrar ederler. Bunlar bozulmanın 

kôkenini, 16. yüzyılın son çeyreğinde III. Murad (1574-1595) ve III. Mehmed (1595-1603)‟in 

hükümdarlık dônemlerinde bulurlar ve genelde Süleyman dônemini izlenecek ôrnek olarak gôsterirler. 

Bu zamandan 20. yüzyıla kadar Osmanlılar arasında, imparatorluğun çôküĢü ve bunu durdurmak için 

ihtiyaç duyulan ıslahat hakkında çoğu zaman birbirini izleyen fikirler ortaya atılmıĢtır. Bôylece, tarihî 

geliĢmenin kanunları ve dônemler anlayıĢı üzerine (K�tib �elebi) ilginç fikirler ileri sürülmüĢtür. 

Osmanlı yazarları genelde Gazalî, F�r�bî, Nasîreddîn Tûsî, Devvanî ve ôzellikle Ġbn Haldun‟un 

siyaset teorilerinden esinlenmiĢlerdir.8 Bunların arasında K�tib �elebi ve Naîm� ôzel bir yer tutar. 

Düstûrü‟l-amel9 adlı ris�lesinde K�tib �elebi toplumların niteliği ve geliĢmesiyle insanın doğası ve 

geliĢmesi arasında tam bir paralellik (anthropomorfism) ôngôrmüĢtür. Ġnsanlar gibi toplumlar da, ilki 

büyüme dônemi, ikincisi istikrarlı olgunluk dônemi ve üçüncüsü de zeval dônemi olmak üzere, üç 

dônemden geçerler. Ancak sağlam bir yapısı bulunan toplumlarda çôküĢ, geç ortaya çıkar ve uygun 

ônlemler alarak çôküĢü ertelemek mümkündür. Bununla birlikte, kaçınılmaz sondan kurtulmak 

imk�nsızdır. Sırasıyla, temel üreticiler olan kôylüleri, askerî sınıfları ve devletin malî idaresini gôz 

ônüne alarak K�tib �elebi, bunların her birinde zaaf ve çôzülmenin ne zaman belirmeye baĢladığını 

tespit etmeye çalıĢır. Onun baĢlangıç noktası, eski nasihatn�melerinkinin aynısıdır; yani, hükümdar 

orduya, ordu servete (mala), servet re�y�nın refahına ve re�y�nın refahı da adalete bağlıdır (daire-i 

adalet).10 K�tib �elebi‟nin çôküĢün sebeplerini belirlemek için toplumdaki ôzel sınıfları incelemeye 

giriĢmesi ilginçtir. O, olgunluk dôneminin, 1593‟de Cel�lîlerin ortaya çıkıĢına kadar sürdüğü 

inancındadır; ülkenin ve devlet hazinesinin gerçek malî desteği kôylüdür. K�tib �elebi, Osmanlı 

ülkesindeki kôylü sınıfının; ağır vergilendirme, yôneticilerin yolsuzlukları ve rüĢvet ve vergilerin 

mültezimlerin eline bırakılması yüzünden harap olduğunu ône sürer. O da, Süleyman çağını, devleti 

oluĢturan ana sınıfların denge içinde bulunduğu mutlu bir dônem sayar. 

Tarihinin giriĢinde Naîm�,11 Mustafa Âlî, K�tib �elebi, Kınalız�de ve ôzellikle en büyük tarihçi 

olarak gôrdüğü Ġbn Haldun tarafından ifade edilmiĢ olan toplum ve tarih hakkındaki teorileri ôzetler. 

Ġbn Haldun‟u izliyen Naîm�, devletlerin ve medeniyetlerin geliĢmesine yôn veren çeĢitli ilke ve 

etkenleri açıkladıktan sonra Ġbn Haldun‟un beĢ dônem teorisini ôzetler. Bu Ģemayı Osmanlı tarihine 

uyarlama çabasında Naîm�, 1683‟deki Viyana bozgununu izleyen yenilgiler ardından gelen barıĢçı 

politikayı dôrdüncü dônemin baĢlangıcı sayar; yani ônceki dônemin ilke ve kanunlarının izlendiği ve 

devletin olabildiğince komĢularıyla barıĢ içinde yaĢamaya çalıĢtığı bir kanaat ve sükûnet dôneminin 

belirtisi olarak yorumlar. 
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Naîm�‟dan sonra, Ġbn Haldun‟un teorisi, Osmanlı tarihinin seyrini açıklayan çôküĢ devri 

tarihçileri tarafından giderek daha fazla benimsendi. Gerçekten de, Ġbn Haldun‟un fikirlerinin etkisini, 

1700‟den sonra Amcaz�de Hüseyin PaĢa ve daha sonra Ragıp PaĢa‟nın, imparatorluğu ôlümcül bir 

çalkantıdan kurtarmak ümidiyle barıĢçı bir siyasete sıkı sıkıya bağlanmalarında gôrmekteyiz. 

Naîm�‟nın, tarihini Amcaz�de Hüseyin PaĢa için yazdığını ve aynı dônemde Ġbn Haldun‟un 

Mukaddime‟sinin Türkçeye çevrildiğini12 de hatırlayalım. 

Osmanlı tarihini Ġsl�m siyaset ve ahl�k felsefesine gôre sistemli biçimde dônemlere ayırmaya 

çalıĢan Osmanlı tarihçileri, 19. yüzyılda Ahmed Cevdet PaĢa13 ve Mustafa Nuri PaĢa14 izledi. K�tib 

�elebi gibi onlar da, Osmanlı tarihini baĢlıca üç ana dôneme ayırıyorlardı: gençlik, yani büyüme; orta 

yaĢ yani istikrarlı olgunluk çağı; ve yaĢlılık yani çôküĢ dônemi. Bundan sonra her dônemi alt 

aĢamalara ayırırlar. 

Mustafa Nuri PaĢa‟nın ônemli ôzelliği, Osmanlı tarihinin dônemlerini belirlemeye çalıĢırken, 

sadece siyasî tarih ôlçütlerini değil, fakat aynı zamanda kurumlar tarihi ve kültürel geliĢmeler 

ôlçütlerini de kullanmasıdır.  

Ona gôre, üçüncü aĢama sırasında (yani genel olarak 16. yüzyılda), lükse duyulan eğilim 

artmıĢ, ahl�k ôlçüleri kaybolmuĢ ve çôzülmenin ilk iĢaretleri gôrünmeye baĢlamıĢtır. Fakat, eğer 

gerçek çôküĢ 1683‟de Viyana ônündeki bozgundan sonra baĢladıysa, 1595‟den 1683‟e kadarki safha 

olgunluk dônemi içinde sayılmalıdır. Osmanlı tarihinin, büyüme, olgunluk ve çôküĢ olarak, 

anthropomorfist biçimde üç dôneme ayrılması teorisi, Türkiye okul kitaplarımızın dayandığı klasik 

bôlümlenme olarak Abdurrahman ġeref ve Yusuf Akçura yoluyla günümüze kadar gelmiĢtir. 

*** 

Belli bir tarih sürecini dônemlere ayırmaya çalıĢırken, ônceden tasarlanmıĢ bir tarih kuramına 

dayalı katı bir çerçeve gerekmez ve bunun gerçek bir bilimsel metodoloji olmadığı Leopold von 

Ranke‟den beri anlaĢılmıĢtır. Tarihi geliĢmeyi, belgelere dayanan inceleme ve olayları sebepler zinciri 

(causalité) içinde açıklama metodu o zamandan beri tarihçinin atôlyesine egemen olmuĢtur. Biz 

burada geliĢmeyi, devlet ve toplumun denge arıyan faaliyeti ve bu dengeyi bulduğu dônemler Ģeklinde 

bir çerçeve ile yorumlamaya çalıĢacağız. Tarihi süreç baĢlıca Ģu temel cepheleriyle ele alınmalıdır. Ġlk 

olarak, yüzyıllar boyunca Osmanlı Ġmparatorluğu ve yabancı güçler arasında kurulan değiĢen denge, 

sonra imparatorluk içinde hükümdarın değiĢen siyasi otoritesi sorunu ve bunun imparatorluk içindeki 

ôteki kuvvetler karĢısında denge durumu ve nihayet devletin askerî, malî ve toplumsal kurumlarının 

dayandığı toprak tasarrufu ve iĢlenmesi sisteminin geçirdiği aĢamalar açısından incelemek 

gerektiğine inanıyoruz (�ift-hane). Bu bize tarihi realiteye en yakın yorumlama biçimi olarak 

gôrünmektedir. 

Cihad veya gaz�, yani Ġsl�mî Kutsal SavaĢ, 17. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı Devleti‟nin 

dinamik hareket ilkesi olarak devam etmiĢtir. 1354 itibariyle Ġznikli Müslümanlar, esirleri olan Selanik 

BaĢpiskoposu Gregory Palamas ile tartıĢmalarında, Hıristiyan Batı‟nın istil�sının kaçınılmaz 
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olduğundan bahsetmekteydiler13 ve 1333‟e kadar inen erken bir tarihten itibaren Bizans imparatorları, 

Osmanlı tehlikesine karĢı Kiliselerin Birliğini ônererek yardım için papaya baĢvurmaya baĢladılar. 

Bununla birlikte, gaz�nın sadece Bizans Ġmparatorluğu ile Balkan ülkelerini kaygılandırmaktan çıkıp 

bir Avrupa sorunu haline geliĢi, ancak I. Bayezid (1389-1402) zamanında gerçekleĢmiĢtir. 

Osmanlıların 1393 ile 1396 arasındaki yıllarda, bir doğrultuda Adriyatik ve Mora‟ya, ôbür yandan Tuna 

kıyılarına ulaĢmasından sonradır ki, Macaristan ve Venedik kesin bir kararla eyleme geçmiĢ ve bir 

Haçlı seferi için Batı Hıristiyan dünyasını harekete geçirebilmiĢtir.16 Buradaki gerçek sorun, bir yanda 

Macaristan ve Venedik, ôte yanda bu devletlerle Osmanlı Ġmparatorluğu arasında Konstantinopolis ve 

Balkanlar‟a kimin sahip olacağı sorunu idi; siyasi bir güç karĢılaĢması idi. Gaza siyasetinin en yüksek 

noktasını II. Mehmed temsil etmiĢ ve sorunu Osmanlılar lehine çôzümle bir dengeye ulaĢtırmıĢtır. 

Bununla beraber, F�tih, Akdeniz‟in ve Orta Avrupa‟nın kapıları sayılan Rodos ve Belgrad‟da 

durdurulmuĢtur. Osmanlı için gaz� ve yayılma (buna Osmanlı emperyalizmi de deniyor) devlet, asker 

ve halk için kaçınılmaz bir hareket, yaĢam ve denge prensibi idi. 

Batı‟ya yayılma politikasını ele alan Süleyman (1520-1566), 1521‟de Belgrad‟ın ve 1522‟de de 

Rodos‟un fethiyle Doğu-Batı iliĢkilerinde yeni bir aĢamayı gerçekleĢtirdi. Bu dônemde Osmanlıların 

cihada karĢı tavrında, daha doğrusu devletin yapısında ônemli bir değiĢiklik meydana gelmiĢtir. 

Osmanlı Devleti, artık Ġsl�m dünyasının sınırlarında gazilerin bir uç devleti değildir: ġimdi o Müslüman 

dünyasının tarihî ülkelerini, Mekke ve Medine dahil Arap ülkelerini sınırları içine katmıĢ, gerçekte 

Ġsl�mî bir Hil�fet haline gelmiĢtir. Ġstanbul‟un fethinden sonra Memluk Sultanına gônderdiği mektupta 

güçlü Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) dahi, Memluk Sultanının „haccın ifasını 

kolaylaĢtırmak‟ üzere Mekke‟nin koruyucusu sıfatını tanımıĢ, kendisi için gazayı ve gazileri 

desteklemek gôrevine sahip çıkmıĢtı.17 Ondan sonra, I. Selim (1512-1520) ile Kanunî Sultan 

Süleyman (1520-1566) zamanına gelince Osmanlı Sultanı her iki yükümlülüğü de üzerine almıĢtır. 

Süleyman, Akdeniz ve Orta Avrupa‟da Habsburglara karĢı Ģiddetli bir mücadeleyi sürdürürken, ôbür 

yandan, Portekizlilere karĢı Sumatra‟daki Açe Sultanı‟na ve Hindistanda‟ki Gücerat hükümdarına 

askerî yardım gônderiyordu.18 Onaltıncı yüzyılın ortalarında cihadın artık evrensel hale geldiğini ve 

Müslüman dünyasının h�misi olarak Osmanlı Devleti‟nin her cephede aktif duruma geçtiğini 

gôrmekteyiz. Bu, Osmanlı tarihinde yeni bir dônem açıyor, bunda baĢarı kazanarak yeni bir dengeye, 

dôneme ulaĢıyordu. 

Bu noktada, Osmanlı siyasetini yônlendiren temel diplomatik ilkenin, Hıristiyan dünyasını 

bôlünmüĢ halde tutmak olduğunu vurgulamalıyız. Süleymanın seferlerini yazan Matrakcı Nasûh, 

Fransa‟yı destekleme politikasını (1526 Macaristan seferi bunun için yapılmıĢtır)  

açıklarken, bunda Avrupa‟yı parçalanmıĢ halde tutmanın esas olduğunu belirtmiĢtir. 16. yüzyılda 

Osmanlılar, haçlı seferi bahanesiyle Avrupa‟yı kendi egemenlikleri altında birleĢtirmeye çalıĢan 

Habsburglarla Papalığı uzlaĢılamaz iki düĢman olarak kabul ediyor ve Avrupa‟da onlara karĢı ortaya 

çıkan her eylemi destekliyordu. Osmanlıların, 1525‟den itibaren Fransa ile ittifakı ve Akdeniz‟de 

birlikte deniz harek�tında bulunmaları Avrupa ve Osmanlı için tarihî bir geliĢmedir. Bu çerçevede 

Süleyman‟ın protestanları destekleme politikası yakınlarda bazı Batı tarihcilerinin (Fisher-Galati, 



  23 

Kortepeter, Setton) dikkatini çekmiĢtir. NiĢancı Feridun‟un devlet belgeleri derlemesinde Süleyman‟ın 

1552‟de Almanya‟nın Lutherci prenslerine gônderdiği mektubu bu bakımdan ôzel bir ônem taĢır.19 

Burada Süleyman, müttefiki olan Fransa ile iĢbirliği ettikleri sürece protestanlara saldırmayacağına 

dair sôz veriyordu. Osmanlılar bütün Avrupa‟da Papa‟ya karĢı tüm dinî reformcuları teĢvik ettiler ve 

desteklediler. II. Filip‟e (1556-1598) karĢı isyan halinde bulunan Hollandalılara gônderilen teĢvik 

mektubu da yine Feridun Bey‟in mecmuasında bulunmaktadır. Sultan, Ġspanya‟da isyana hazırlanan 

Müslümanların (Moriskoların) Hollanda �sileriyle iliĢkiye geçip aynı zamanda baĢ kaldırmalarını 

ôneriyordu. Osmanlılar, Papa ve Habsburglu Ġspanya Kralına karĢı, Kraliçe II. Elizabeth ile dostane 

iliĢkiler kurmaya ônem verdiler, 1580‟de Kraliçe‟ye kapitülasyon bağıĢladılar ve Levant ticaretinde, 

Katolik siyasetine uymuĢ olan Fransa‟nın yerine Ġngilizleri destekleme politikasına ônem verdiler.20 

Macaristan‟daki Kalvinistleri her zaman kuvvetle desteklemeleri de aynı politikanın baĢka bir yônünü 

oluĢturuyordu. Süleyman dôneminde Fransa ve Protestan politikasıyla Osmanlı Devleti Avrupa 

devletler sisteminin kaçınılmaz bir ôgesi oluyor; bôylece gaz� politikası pratik bir güç denge 

politikasıyla bağdaĢtırılıyordu. Bu dônem 1683 Viyana kuĢatmasıyla ink�r edilmiĢ oldu. 

1683‟de kendisine aĢırı güvenen ve Viyana‟yı kuĢatan Kara Mustafa, Avrupalı güçlerin 

birleĢerek toptan dôrt cephede saldırıya geçmelerine sebep oldu. O zaman Fransa bile Osmanlı‟yı 

desteklemekten vazgeçti. BaĢta papa olmak üzere Habsburglar, Venedik ve Lehistan bir Kutsal Liga 

kurdular. 1686‟da Rusya bu ittifaka katıldı. Bundan sonra, Osmanlı‟ya karĢı emperyalist tutumunu 

Avrupa Hıristiyan dünyasını ve medeniyetini himaye maskesi altında saklama imk�nına kavuĢtu. 

Bütün cephelerde onaltı yıl yıpratıcı savaĢlardan ve yıkımın kenarına geldikten sonra Osmanlılar 

nihayet yenilgiyi kabul ettiler (Karlofça AntlaĢması, 1699). Macaristan‟ın terki ile ilk parçalanma 

gerçekleĢti. Artık Cihad tamamiyle terk edilmiĢti. Naîm�‟nın bu yeni barıĢçı politika hakkındaki samimi 

ifadesini gôrdük. 18. yüzyılda iki büyük askeri emperyalist devlet, Avusturya ile Rusya saldırıyı devam 

ettirdiler. Batılı devletler ise, ticari çıkarları nedeniyle Osmanlı‟yı desteklediler. Karlofça 

gôrüĢmelerinde Avusturya, onların baskısı sonucu barıĢa yanaĢtı. Bu dônemde Fransa ticaretinin 

yarısı Levant pazarlarına bağımlı idi ve ayrıca Habsburglara karĢı Avrupa denge politikasında 

Osmanlı daima değerli bir müttefik idi. Bu noktada, 1700-1914 arasındaki dônemde, sürekli olarak 

Osmanlı Ġmparatorluğu ile Avrupa arasındaki iliĢkileri yônlendiren ġark Meselesi ortaya çıkmıĢtır. 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun ülke bütünlüğü için Batı devletlerinin desteği zorunlu hale geldi. Kanunî 

dôneminde Osmanlı üstün gücü, Avrupa‟da yeni millî devletlerin koruyucusu rolünü benimsemiĢ, 

Avrupa devletler güç dengesinde baĢlıca rol sahibi olmuĢtu. 1699‟dan sonra ise, Batı devletlerinin 

desteği Osmanlı için kaçınılmaz bir denge unsuru olmuĢtur. 

Osmanlı Ġmparatorluğu Bizans ile birlikte 1500 yıllık bir tarihî bôlge geleneğini temsil eder. Fatih 

Sultan Mehmed (1451-1481) zamanından itibaren Osmanlı sultanları, „Ġki Kıtanın Sultanı ve Ġki 

Denizin Hükümdarı‟ [Sultanü‟l-berreyn ve Hakanu‟l-bahreyn] unvanını kullandılar. Batı istikametinde 

Balkanlara ve doğu yônünde ise Küçük Asya‟ya doğru geniĢleyerek, Osmanlı Ġmparatorluğu bu iki 

bôlgeyi Doğu Roma zamanındaki gibi Boğazlar merkezi etrafında birleĢik bir imparatorluk Ģekline 

soktu. Bu, 1000 yıl süren bir tarihî geopolitik devamlılığı temsil ediyordu. Ġstanbul‟da Patrik ve 
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ġeyhülislam bu geopolitik gerçeğin timsali idiler. Osmanlılar, Balkanlar‟da uzun bir mücadeleye 

baĢlamak zorunda kaldıkları sırada, Küçük Asya‟da da yüzyıllarca devam eden geleneksel bir siyasî 

durumla uğraĢmak mecburiyetinde kalıyordu. Rum (Anadolu) Selçuklu Sultanlığı 12. yüzyılda, Ġran‟a 

hükmeden Büyük Selçuklu Ġmparatorluğu‟nun bir uç eyaleti sayılıyordu. 13. yüzyılda Ġran Ġlhanlı 

Devleti bu durumu yineledi. Osmanlı Beyliği dahil tüm beylikler, Ġlhanlı maliye defterlerinde bu 

imparatorluğun Ucat eyaletleri olarak kaydedilmiĢtir. Ancak I. Bayezid‟in (1389-1402) saltanatında 

Osmanlı hükümdarı kendini Rum Selçuklu sultanlarının mirascısı, Anadolu‟nun meĢrû efendisi olarak 

gôrmeye baĢladı. Bayezıd, Anadolu Selçuklu sultanlarının taĢıdığı „Sultanü‟r-Rûm‟ unvanının 

kendisine tevcih etmesi için Mısır‟daki  

Halifeye baĢ vurdu;21 fakat o sırada doğuda, eski Moğol Ġmparatorluğu‟nu Ġsl�mî bir kisve 

altında canlandırmak düĢüncesiyle Timur ortaya çıkmıĢtı. Timur, tüm Anadolu üzerinde hükümranlık 

iddiasında bulundu ve Bayezid‟den kendisini metbu tanımasını istedi. 1402‟de Ankara yakınlarında 

�ubuk ovasında Bayezid‟i esir aldı ve Anadolu beyliklerini kendisine bağımlı devletler olarak yeniden 

canlandırdı. Osmanlı ülkesini de diğer beylikler gibi bağımlı bir devlet durumuna soktu (�elebi 

Mehmed‟in Timur‟un adını taĢıyan sikkeleri vardır). Hükümdarlıkları boyunca, yani yaklaĢık yarım 

yüzyıl, I. Mehmed (1413-1421) ve II. Murad (1421-1451) üzerinde Timurlular metbuluk iddiasında 

bulundular. Timur‟un oğlu ġahruh babasının Küçük Asya‟da  

kurduğu düzeni devam ettirmekte azimli idi. I. Mehmed‟e gônderdiği bir mektupta ġahruh, onun 

kardeĢlerini bertaraf edip Timur‟un bahĢettiği toprakları birleĢtirmesi eylemini onaylamadığını 

yazmakta idi. 1441‟de ġahruh‟a yazdığı mektupta II. Murad, ona bağımlı bir hükümdarın hitabına 

uygun ifadelerle hitap etmekte ve Osmanlıların yakın geçmiĢte Karamanlılardan aldıkları toprakların 

Timur tarafından ihsan edilmiĢ topraklar olduğunu belirtmeye çalıĢmakta idi.20 O halde, ôzetle, 1441 

gibi geç bir dônemde bile Timurlular h�l� Timur‟un Anadolu‟da kurduğu düzeni ayakta tutmaya 

çalıĢıyorlardı. Osmanlılar buna karĢı polemike baĢvurdular. Timurlularla rekabet için Oğuz Han‟ın oğlu 

Günhan‟ın oğlu Kayı‟nın soyundan geldikleri hakkında Osmanlı iddiaları da tam bu dônemde kuvvetle 

benimsendi. II. Mehmed‟in 1461‟den itibaren Anadolu beyliklerini ele geçirmeye baĢladığı sırada, 

Doğu Anadolu ve Ġran‟ın efendisi olan Uzun Hasan da, Timur gibi, tüm Anadolu üzerinde hükümranlık 

iddiasında bulunuyordu. Bu Türkmen hükümdar, kovulmuĢ beyleri himayesine alıp Osmanlı Sultanına 

meydan okudu. 1472‟de Karaman beyine destek için gônderdiği askerler Osmanlı memleketinin tam 

kalbine kadar sızdı, AkĢehir‟e geldi. Bu defa, Osmanlı Sultanı doğudaki rakibini yenecek güçteydi 

(BaĢkent SavaĢı 1473) ve Anadolu bu kez kesin biçimde Konstantinopolis‟in efendisinin hükmü altına 

girdi.23 Bôylece, Küçük Asya‟da dôrt yüzyıl süren bir siyasî durum, yani Anadolu‟nun doğudaki büyük 

komĢularından birine bağımlılığı sona erdi. Bununla birlikte, Safevîler, 16. yüzyılın baĢında Ġran‟da 

iktidara geldiklerinde, onlardan ġah Ġsmail alevi KızılbaĢların piri ve hükümdarı sıfatıyla Osmanlıların 

Anadolu‟daki hükümranlığını yeniden ciddi biçimde tehdit etti. 1514‟de, ateĢli silahları ile I. Selim, 

ġah‟ın Türkmen zırhlı süvarilerini dağıttı ve Safevî iddialarına kesin bir darbe indirmeyi baĢardı. Doğu 

Anadolu‟yu Ġstanbul‟a bağlıyarak tehlikeyi uzun yüzyıllar için bertaraf etti. Ġran ile mücadele 16. ve 17. 

yüzyıllarda Doğu Anadolu ôtesinde Kafkaslar, Azerbaycan ve Irak‟ta sürdürüldü.24 Bôylece 
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Osmanlılar Balkanlar‟da olduğu gibi Anadolu‟da tam egemenliklerini kurmuĢ, Boğazlar ekseninde bin 

yıllık imparatorluk geleneğini ihya etmiĢ oluyorlardı. 

Burada Osmanlılara karĢı Batılı ve Doğulu hasımlarının birbirleriyle diplomatik temaslar 

kurduğunu, Osmanlı ülkesini aralarında paylaĢmak için planlar yaptıklarını vurgulamalıyız. Osmanlılar 

üzerindeki planları için Timur Fransız sarayına mektuplar yollamıĢ, Uzun Hasan Venedik‟le ittifak 

yapmıĢ ve Safevîler de Almanya ve Ġspanya Habsburglarına elçiler gôndermiĢtir. Anadolu ve 

Rumeli‟de imparatorluğu korumak kolay olmamıĢtır. Osmanlılar, iki cephede aynı anda savaĢmak 

zorunda kalmaktan daima kaçınmıĢlardır. Bu amaçla, doğuda ve batıda münavebeli bir savaĢ ve barıĢ 

siyaseti izlemekte dikkatli davranmıĢlardır. Kanunî, Ġran‟a sefer yapmak için Ġmparator ġarlken ile 

1547‟de barıĢ anlaĢmasını imzalamıĢtır. Fakat, 1593-1606 yıllarında Habsburglara karĢı yürütülen 

Uzun SavaĢ sırasında ġah Abbas‟ın Azerbaycan‟da saldırıya geçmesi, Osmanlıları aynı anda iki 

cephede birden savaĢmaya zorlamıĢ ve bu savaĢlar yıkıcı etkiler yapmıĢtır. Buraya kadar Osmanlı 

devletinin dünya güçleri karĢısında her dônemde gerçekleĢtirmeye çalıĢtığı denge politikasını 

inceledik. 

ġimdi Osmanlı Devleti‟nin iç yapısındaki devir açan değiĢmelere bir gôz atalım. 

Hem Doğu‟da hem de Batı‟da dünya ôlçüsünde bir mücadeleyi yerine getirmek için Osmanlılar, 

bütün kaynaklarını sürekli hazırlık halinde ve tek bir iradenin emrinde tutmak zorundaydılar. Bôylece 

Osmanlı devleti, merkezileĢtirici mutlak bir tek otorite altında klasik Osmanlı padiĢahlığını kuracaktır. 

Bu siyasi dengeyi Osmanlılar II. Mehmed dôneminde gerçekleĢtirdikleri zaman Avrupa‟da mutlakiyetçi 

idare kuramcıları (Machiavelli, Postel, Bodin) Osmanlı‟yı bir model olarak ele almaya baĢladılar. 

Fatih‟e kadar ilk dônemlerde Osmanlı Beyi‟nin merkezî otoritesine karĢı en büyük karĢıtlık 

serhad bôlgeleri Uclardan gelmekteydi.25 Osmanlı hükümdarlarının iç siyasette aradıkları denge, 

bilinçli olarak merkezî hükümet denetiminin korunması ve güçlendirilmesidir. Bôylece, Uc beylerinin 

yeni fethedilmiĢ topraklarda, bağımsız beylikler kurmaları engelleniyordu. Daha ilk dônemde Ġzmit 

sınır bôlgesini kontrol eden bey, Osman Gazi‟nin yoldaĢı Akça-Koca idi. Akça-Koca‟nın ôlümü üzerine 

Orhan, bu bôlgeyi idare etmek üzere büyük oğlu Süleyman‟ı atadı. Süleyman daha sonra, 1340‟larda 

Rumeli karĢısında yeni fethedilen, en ônemli Uc bôlgesi olan Karesi sancak beyliğine gônderildi ve 

merkezini Biga‟ya taĢıdı. 

Süleyman, daha sonra 1352‟ de Avrupa toprağında Gelibolu Ucu‟nu feth etmek üzere 

�anakkale Boğazı‟nı geçti, Trakya‟da yerleĢti. Süleyman, dônemin en güçlü Uc beyi oldu. Babasından 

ônce, 1357‟de ôlmeseydi, Osmanlı tahtının doğal sahibi olurdu. I. Murad (1362-1389) tahta çıktığında, 

Rumeli‟deki Uc kuvvetlerinin baĢına, en güvendiği komutan olan lalası ġahin‟i, beylerbeyi veya 

Avrupa‟daki Osmanlı kuvvetlerinin kumandanı olarak yerleĢtirdi. Lala ġahin Meriç vadisinde, Orta-

Kol‟da Edirne‟den sonra merkezi Filibe olarak Rumeli‟yi sultanın kontrolu altına aldı. Sol Kol‟da 

Evrenuz, Sağ Kol‟da Mihal-oğulları Beylerbeyine t�bi idiler. Fakat, Beylerbeyi ile Uc-beyleri arasındaki 

rekabet kaçınılmazdı. Uc beylerinin Rumeli‟de, 1373‟de ġehzade Savcı‟nın isyanında ônemli bir rol 
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oynadıkları anlaĢılmaktadır. I. Bayezid‟in 1402‟deki düĢüĢünü izleyen iç savaĢ dôneminde Uc beyleri 

bir derece bağımsızlık kazandılar ve kimin Osmanlı tahtına geçeceği büyük ôlçüde onların elinde 

kaldı. Kendilerine doğrudan bağımlı olan akıncılar, yürükler ve Uc tımarlı sipahileri onların doğrudan 

doğruya emirleri altında idi. Sırasıyla, Serez-Selanik-Teselya-Arnavutluk sınır bôlgesinde 

Evrenuzoğulları, �sküp‟te Ġshak, sonra PaĢa Yiğit ve oğulları, Tuna Bulgaristan‟ında Mihaloğulları ile 

Kümülüoğulları pratikte egemen „feodal‟ aileler durumunda olup Uc sancağını babadan oğula tev�rüs 

ediyorlar, tımarlara kendi adamlarını getiriyorlardı. II. Murad‟ın hükümdarlık dôneminde �sküp Uc-beyi 

Ġsa Bey‟in denetimindeki bôlgedeki 189 tımarlının 160 kadarı kendi kulları, kôleleri ve kapı halkı idi.26 

Uc-beyleri bağımsız beyler gibi komĢu yabancı devletlerle antlaĢmalar yapıyor ve onlardan haraç 

alıyorlardı. Bununla beraber, II. Mehmed‟in (1451-1481) gazi kiĢiliği ve güçlü merkeziyetçilik siyaseti 

karĢısında Uc beyleri eski bağımsız durumlarını korumayı baĢaramadılar. II. Mehmed ôzellikle 

Mihaloğullarını denetimi altına almayı baĢardı, Rumeli‟de sultanın merkeziyetçi otoritesini kurdu, 

bôylece merkezileĢmede yeni bir dengeye, yeni bir dôneme ulaĢılmıĢ oldu. 

II. Mehmed dôneminde devlet içinde sôz gôtürmez iktidar, Uclarda değil, merkezde-Kapıkulu 

kuvvetlerine dayanan Sultan‟da idi. Kul sistemi,27 yani askerî ve sivil idareyi sultanın kulları ile 

yürütme sistemi, ülkenin her yanında Sultanın merkezî ve mutlak otoritesini garanti altına alıyordu. 

Saray kul sistemi Orhan hatta Osman zamanından beri mevcut gôrünmektedir. 1361‟i izliyen yıllarda 

büyük ôlçüde geniĢleyen devletin gereklerini karĢılamak üzere merkezî bir bürokrasi ve tımar sistemi 

teĢkil edildiği zaman, kul sistemi esas kabul edildi; ve doğrudan Sultan‟a bağlı kullardan oluĢan ücretli 

daimî ordu, Yeniçeri Ocağı kuruldu. Bu ordu, ilk kurulduğu sırada 1,000 kiĢi, I. Bayezid (1389-1402) 

dôneminde 6-7,000, II. Murad devrinde 4-5,000 kiĢi idi. II. Mehmed‟in saltanatında (1451-1481) ise 

mevcudu 8-10,000‟e çıkarıldı. Bu merkezi askerî güç sayesinde Osmanlı sultanları Uc beylerinden 

daha kuvvetli duruma geldi. �stelik, sınır bôlgeleri her ne zaman güçlü düĢmanların saldırısına 

uğrarsa, [mesel� Kosova (1389) ve Niğbolu (1396) savaĢlarında olduğu gibi] sultan, derhal harekete 

geçip kesin darbeyi indirebiliyordu. Kapıkulları, aynı zamanda Sultanın emir ve yasaklarını eyaletlerde 

uygulamak üzere yasak kulu adı altına gôrev yapmaktaydılar.28 

Yeniçeri Ocağı, Kapıkullarının yalnızca bir kesimini oluĢturmaktaydı. Daha 14. yüzyılda bile 

Sultanın kulları sadece merkezdeki askerî gücü değil, fakat aynı zamanda taĢradaki tımarlı sipahilerin 

ônemli bir bôlümünü de içeriyordu. Saray‟da ve taĢrada bir süre hizmet gôrdükten sonra kullar 

imparatorluğun her kôĢesine, tımarlı, subaĢı, sancak beyi veya beylerbeyleri olarak gônderiliyor, 

bôylece Sultanın siyasî ve icraî otoritesini temsil eden asker-idareciler olarak hizmet gôrüyorlardı.29 

Kulların imparatorluk yônetiminde yaygın Ģekilde kullanımı, I. Bayezid devrinde baĢlamıĢtır. O, 

Anadolu‟da feth ettiği beyliklerde yerli aristokratik aileler yerine kendi kullarını getirmekte idi. II. 

Mehmed, en yüksek siyasi-idari mevki olan veziri�zamlığı, �andarlı ailesi yerine kendi kullarına 

bahĢettiğinde kul sistemi tamamlanmıĢ oldu. Kısacası, sultanın merkezî ve mutlak otoritesinin 

güçlenmesi, kul sisteminin geliĢmesiyle el ele gitti. Bôylece devlet idaresinde yeni bir dengeye veya 

dôneme ulaĢılmıĢ oldu. Osmanlı Sultanının ôteki Müslüman hükümdarlar üzerindeki üstünlük 

sebeplerini sıralarken KemalpaĢaz�de, Osmanlı sultanlarının kulları sayesinde emirlerini her yerde 
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kesinlikle uygulamaya muktedir olduğunu vurgular. Eyalet idaresine atanan hiçbir kul, halk üzerinde 

imtiyazlı bir mevkie ulaĢma ve baĢkaldırma imk�nını bulamazdı. 

Osmanlı sultanları, ôzellikle I. Bayezid ve II. Mehmed dôneminde tüm bôlgelerde yerel 

hanedanları ve feodal beyleri ortadan kaldırmaya ve bütün yerel ayrıcalıkları bertaraf etmeye ôzen 

gôsterdiler.30 Balkanlar‟da, küçük prens ve senyôrler ortadan kaldırılmıĢ veya Osmanlı timar 

kadrolarına alınmıĢtı.  

Balkan kôylüsü kendilerini koruyamayan eski efendileriyle artık iĢbirliği yapmıyor, zimmî statüsü 

içerisinde Osmanlı tebaası olarak devletin himayesi altına girmiĢ bulunuyordu. Daha ônceki askerî 

sınıflar ile kilise ve manastırlar da, ellerinde bulundurdukları pronoa ve charistialar üzerindeki haklarını 

teminat altına alan, yeni merkezileĢmiĢ sisteme bağlanmayı daha güvenli buldular. �zetle, merkezî 

Osmanlı hükümeti, eski Bizans imparatorluk geleneklerini canlandırdıkları Balkanlar‟da, bir iktidar ve 

güven kaynağı olarak hareket ediyordu. Anadolu‟dan koĢup gelerek ganimet arıyan gaziler, ulema ve 

toprağa aç kôylüler, sürekli artan sayılarda bu güvenilir imparatorluğun hizme- 

tine girmek için Avrupa‟da feth edilen topraklara gôç etmekte idiler. Bunun yanında, devleti sık 

sık iç savaĢa sürükliyen ve halkı bezdiren saltanat müddeilerini bertaraf etmek için de, zalim fakat 

zorunlu bir çôzüm bulundu. II. Mehmed, kardeĢ katli geleneğini kanunn�mesine bir madde olarak 

koydu. �ok sonra 16. yüzyıl sonlarında Ģehzadelerin sancağa vali gônderilmesi �deti de kaldırıldı. 

Bôylece mutlak merkezî otoritenin sürekliliği yolunda kesin adımlar atılmıĢ oldu. Hükümranlığın 

yônetici ailenin bütün bireylerine ortaklaĢa ait olduğu eski Türk geleneğine bu suretle son verilmiĢ, 

kadim Doğu‟nun tek mutlak hükümdarın Ģahsında temsil edilen bôlünmez ve kutsal otorite fikri 

benimsenmiĢ oldu.31 ġehzadeler arasında, yıkıcı iç savaĢlar dônemi bôylece kaldırılmıĢ, yeni bir 

denge ve düzen yerleĢmiĢ oldu. 

Fakat, 16. yüzyılın sonunlarından itibaren sultanın dayandığı güç, yani saray halkı ve Yeniçeri 

ve ôbür Kapıkulları, onun adına devleti kendi denetimleri altına sokacak kadar güç ve nüfuz 

kazandılar. Onları dengeleyecek bir güç kalmadı. 1600‟e doğru Yeniçerilerin sayısı 35-50 bine vardı; 

onlar 1622‟de Sultan II. Osman‟ı tahttan indirip katledecek kadar ileri gittiler. Kapıkulları, devlette tüm 

iktidarı elde edip eyaletlerde otoriteyi ve gelir kaynaklarını da ele geçirdiler. Evliya �elebi (17. yüzyıl 

ikinci yarısı) Ģehirlerde Yeniçeri serdarı, çavuĢ ve kethüda-yeri sıfatıyla heryerde onların egemen 

olduğunu tespi edecektir. 17. yüzyıla ait Ġstanbul‟daki tüm esnafı ve dükk�nlarını tespit eden bir ihtisab 

defterinde, dükkan sahipleri tümüyle saray halkı, kapıkulları, beyler ve paĢalar olarak gôrünmektedir. 

O zaman eyaletlerde ücretli menĢei kôylü askerler, Sekbanlar onlara karĢı direniĢe geçtiler. 1625-

1628‟de Abaza Mehmed PaĢa32 komutasında birleĢip Anadolu‟nun denetimini ellerine geçirdiler. Bu 

otorite bunalımı, Kôprülü Mehmed‟in 1656‟da diktatôr yetkileriyle durumu kontrol altına almasına 

kadar sürdü. Daha sonra Yeniçeriler, yalnız belli grupların tepkisini değil, halk protesto hareketlerini 

de temsil eder oldular. Merkezde ve eyaletlerde Ģehirlerde sayıları kontrolsuz artan ve artık bir çeĢit 

milis haline gelen Yeniçeriler halkın ônüne düĢüp, IV. Mehmed‟i (1687) ve III. Ahmed‟i (1730) tahttan 

indirdiler. PadiĢah ve saray, devlet iĢleri üzerinde mutlak otoritesini, ancak 1826‟da Yeniçerileri 
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ortadan kaldırdıktan sonra yeniden kurabildi. Yalnız Yeniçeri Ocağı değil, fakat kul kurumunu 

oluĢturan ôbür resmî ôrgütler de 17. yüzyılda aslî niteliklerini değiĢtirmiĢlerdi.33 Devletin çôzülmesi ve 

genel kargaĢanın sebeplerini araĢtırırken 17. yüzyıl ortasında Koçi Bey listenin baĢına kul sisteminin 

bozulmasını koyar. �zetle, siyasi güç temsil eden gruplar arasındaki çatıĢmalar ve varılan yeni 

dengeler, Osmanlı tarihinde iç siyaset dinamiğini anlamak için ônemlidir. 

Son olarak toprak tasarrufu sistemini ele almamız gerekiyor. Yakın Doğu‟nun geçmiĢteki ôteki 

imparatorluklarında olduğu gibi, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda da merkezileĢmiĢ rejimin toplumsal ve 

iktisadî temeli, toprak tasarrufu ve gelirlerinin devlet tarafından sıkı denetimini sağlayan ôzgün bir 

sistemdir.34 Kapıkullarının ôzellikle Anadolu Ģehirlerinde kontrollarına yol açan neden 1593-1610 

Cel�li anarĢisidir. �zetle ülkede eski güçler dengesi bozuldu. Isl�hat L�yihası yazarlarının dediği gibi, 

klasik Osmanlı idaresinde Kapıkuluna karĢı eyalet tımarlı ordusu bir denge oluĢturuyordu. 

Toprak mülkiyetinin devlete ait oluĢu, daha doğrusu rakabe, kontrol hakkının merkezî hükümetin 

elinde olması, devlet politikasının amaçlarıyla uyumlu olarak toplum düzenini denetlemesini ve 

gelirleri bu amaçlara ve zamanın ihtiyaçlarına gôre tahsis etmesini mümkün kılmaktaydı. 

Osmanlılardan ônceki devirlerde, Selçuklularda ve Bizans Ġmparatorluğu‟nda da, devletin toprak 

üzerindeki denetimi imparatorluğun siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısını belirlemiĢti. Bu 

imparatorlukların çôküĢ dônemlerinde hem toprak hem de kôylü yerel gôrevlilerle �y�nın kontrolüne 

geçecektir. Osmanlı Ġmparatorluğu, yayılmacı bir güç olarak geniĢleme günlerinde, tarım arazisinin 

devlet kontrolu altında olması ilkesini genel olarak uygulama gücüne sahipti. Kural olarak, Osmanlı 

rejimi, -hem dünyevî hem de dinî alanda- eski toprak sahiplerinin mülk haklarını kaldırmıĢ ve 

fethedilen bôlgeler ve de sonradan tarıma elveriĢli hale getirilen topraklar devlet denetimine alınmıĢtır. 

Hükümdar, nadiren toprak üzerinde mutlak mülkiyet haklarını Ģahsa ôzel bir bağıĢ belgesi ile, 

temlikn�me ile devredebilirdi. 

Gerçekte bu üç katmanlı bir toprak tasarrufu sistemiydi: toprağın mutlak rakabe hakkı devlet 

elinde idi; kôylü tasarruf hakkına, yani sürekli kiracı olarak toprağı kullanma hakkına devlete bir tapu 

resmi ôdiyerek bir sôzleĢme ile sahip olurdu. Bu ikisi arasında tımar sahibi sipahiye veya devletin 

temsilcisi olarak birine, devlete ait hakların çiğnenmemesi için gôzetim yetkisi verilirdi. BaĢlıca toprak 

vergilerini toplayıp toprağın boĢ bırakılmasını ônlemek üzere konulan kanunları o uygulardı. Sipahi 

devlete karĢı belirli askerî gôrevleri yerine getirmekle yükümlüydü ve topladığı belirli vergileri de 

maaĢı olarak alırdı. Bütün bu hususlar Kanunnamelerde tespit edilmiĢti. Para ekonomisinin tam olarak 

geliĢmediği devletlerde devletin temel gelir kaynağını oluĢturan toprak vergileri iltizam yoluyla da 

toplanabilirdi: vergilerin merkezî hazineye nakit olarak girmesini sağlayan iltizam sistemi idi. Büyük 

sayıda askere ihtiyacı olan Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda, bu aynî vergiler çoğunlukla kôylerde 

yerleĢtirilen sipahileri desteklemek üzere tımar olarak dağıtılmıĢtır. Bôylece, Osmanlı dôneminde 

toprak tasarrufu sistemi, vergi sistemi ve eyalet askerî teĢkilatı bir bütününün tamamlayıcı ôgeleri 

olarak bôlünmez bir sistem oluĢturuyordu. 

Osmanlı‟nın bu sistemi, fethettikleri bôlgelerde, yani Bizans Ġmparatorluğu ve Balkan 
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devletlerinden aldıkları topraklarda uygulamaya koyması zor olmadı. �ünkü Ġsl�m hukukuna gôre 

savaĢla alınan topraklar devlete ait sayılırdı. Hatta vakıf haline getirilse bile, devlet gerekirse 

vakfiyetini kaldırabilirdi (F�tih vakıf ve mülklerin devlete mal edilmesi kararında bu prensibe 

dayanmıĢtır). Fakat, Osmanlı iĢgalinden ônce Anadolu‟da, birçok arazi, mülk ve vakıf olarak 

devredilmiĢ ve bu durum ġeriata uygun olarak tertip edilen senetlerle tasdik edilmiĢ bulunuyordu, bu 

yüzden eski Selçuklu Devleti topraklarında çeĢitli uzlaĢmalara varılmak gerekmiĢtir.35 Mesel� toprak 

sahipleri, eĢkinci sistemi yoluyla devlete asker sağlamakla yükümlü kılınmıĢtır. I. Bayezid‟in saltanatı 

sırasında (1389-1402) bu gibi topraklar üzerinde devlet kontrolü geniĢletildi: Bu politika Bayezid‟e 

karĢı Anadolu‟da karĢıtların ortaya çıkıĢının sebeplerinden biridir. Onun saltanat dôneminden II. 

Mehmed dônemine kadar bu açıdan bir uzlaĢma ve hoĢgôrme politikası izlenmiĢtir. Fetret ve iç 

bunalımlar merkezî hükümeti, Rumeli ve Anadolu‟daki nüfuzlu kiĢilere büyük mülk topraklar 

bağıĢlamayı zorunlu kılmıĢtır. Bu gibi toprak mülkleri, devletin el koyması ihtimaline karĢı bir tedbir 

olarak, sahipleri tarafından genellikle aile vakfına dônüĢtürüldü. Fakat, seferleri için fazla asker ihtiyacı 

karĢısında, Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) bu toprakların ônemli bir bôlümünü 1476 civarında 

tekrar devlet mülkiyeti altına aldı. Vakfın gerçek amaçlarını yerine getiremeyen, binası yıkılmıĢ veya 

hükümdarlarından berat almamıĢ vakıfları ilga etti. Bunları mîrî için müsadere edip tımar olarak askeri 

sınıf mensupları arasında dağıttı. Bu reform sonucunda bu iĢte çalıĢmıĢ olan tarihçi Tursun Bey‟in 

ifadesiyle 20 bin (?) kôy ve çiftlik devlete mal edildi.34 Bu eylem, ôzellikle vakıflardan yararlanan dinî 

grupların ulema, zaviyedar Ģeyh ve derviĢlerin Sultana karĢı tavır almalarına sebep oldu. F�tih‟in 

ôlümünden sonra Ģiddetli bir tepki kendini gôsterdi ve müsadere edilen toprakların büyük bir kısmı 

eski sahiplerine ve vakıflara geri verildi. Fakat yeniden eski istikamete dônülmesi için çok zaman 

geçmedi: I. Süleyman‟ın büyük seferleri için asker ihtiyacı, nüfustaki artıĢ ve yeni toprakların tarıma 

açılması mîrî topraklarda büyük bir artıĢa yol açtı. Ġfrazat adıyla anılan bu yeni mîrî topraklara ait 

kayıtlar dônemin defterlerini doldurmaktadır. 

16. yüzyıl sonundan itibaren kırsal bôlgelerde, hem tarımda, hem de toprak tasarrufu sisteminde 

ağır bir buhran ortaya çıktı. Bunun temel sebepleri arasında ôncelikle, 1580‟lerden itibaren Batı 

Avrupa‟dan ucuz gümüĢ ve gümüĢ para akıĢı ve, bunun ardından, Osmanlı maliyesini, imparatorluk 

ekonomisini ve yônetim mekanizmasını kargaĢaya sokan enflasyondur. Tarihçi Sel�niki, yüzde yüz bir 

enflasyonun herkesi ôzellikle askeri fakirleĢtirdiğini ve genel bir hoĢnutsuzluğun ortaya çıkıĢına neden 

olduğunu tarihinde vurgulamıĢtır.37 Tımarların değeri aniden düĢünce tımar sahipleri seferden 

kaçmaya, çeĢitli yollarla kôylülerden daha fazla gelir sızdırmaya çalıĢtılar. Ġkinci olarak, bu dônemde 

yeni fetihlerin durması tımara atanmak için elinde p�diĢah emriyle bekleyen adaylar sayısında büyük 

bir artıĢa neden oldu ve timar elde etmek isteyenler arasında sert bir rekabete yol açtı. Yolsuzluklar 

aldı yürüdü, asker isyanlara katılmaktan geri kalmadı. �çüncü olarak, Kapıkulları baĢta saray halkı, 

çavuĢlar tımar topraklarını her yerde ele geçirmeyi baĢarıyor ve dolayısıyla tımar açığını daha da 

Ģiddetli hale getiriyorlardı. Sonuç olarak, çok sayıda topraksız asker ve iĢsiz ücretli asker grupları 

(yevmliler, sekban ve sarıcalar) eĢkıya çeteleri halinde kôy ve kasabaları basıp yağmaya baĢladılar; 

daha sonraları bunlar büyük güce sahip ônderler ve �si paĢalar (Karayazıcı, Canpulad-oğlu, Varvar 

Ali, Abaza Mehmet) etrafında toplandılar ve üzerlerine gônderilen hükümet kuvvetlerini püskürtecek 
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bir güç oluĢturdular. Ġsyancılar Cel�lî genel adıyla bilinmektedir.38 Onlarla uğraĢmak üzere gônderilen 

Kapıkulları da, kôylülerin baĢına bela olup onları soyan bir baĢka çapulcu gücü oluĢturdular. 

Eyaletlerde kapılarında ücretli sekban ve sarıca askeri toplıyan paĢalar Ģu veya bu bahane ile isyan 

etmek imk�nını buldu. Anadolu‟da bu dônemde eĢkıya baĢında �si paĢaları gôrüyoruz. Ġstanbul‟da 

merkezde yeniçeri zorbaları gibi bu dônemde Anadolu‟da sekban ve sarıcalar baĢında �si paĢalar 

ülkeyi tam bir anarĢi içine sürüklediler. Bu dônem 1590-1656 tarihlerini kapsar. Merkeziyetçi kontrol 

ancak Kôprülü Mehmed PaĢa ile gerçekleĢecektir. Bu dônem aynı zamanda derin ekonomik ve sosyal 

çalkantı dônemi olup kargaĢalığın altında bu ekonomik sarsıntıyı hesaba katmak gerekir. Bu dônemde 

devam eden uzun savaĢlar (1593-1606 Avusturya, 1603-1612 Ġran savaĢları) ve enflasyon devleti, 

av�rız yükümlülüklerini olağan ve ağır bir nakdî vergi haline getirmeye mecbur etti. Bütün bu koĢullar, 

ôzellikle Anadolu‟daki kôylüleri toptan topraklarını terk edip berkitilmiĢ Ģehirlere kaçmaya veya eĢkıya 

çetelerine katılmaya sevk etti. �zellikle 1595‟ten 1607‟ye kadar süren dônemde Anadolu‟da anarĢi ve 

halkın kitle halinde kaçıĢı Osmanlı tarihinde Büyük Kaçgun olarak bilinir. Kanunî dôneminde yeni 

toprakların tarıma açılması, yüzde altmıĢa varan nüfus patlaması, bu anarĢi dôneminde Anadolu‟nun 

bir daha kalkınamayacağı bir yıkım dônemine yerini bırakmıĢtır. Aynı yıllarda Rumeli‟deki Hıristiyan 

kôylüler arasında ilk ciddi isyan giriĢimleri vuku bulmuĢtur.39 

Bu büyük ekonomik-siyasi-sosyal bunalım sırasında, kapı halkı geçimini sağlamak için 

eĢkiyalığa baĢladılar. Devletin temel kurumları, kul sistemi, tımar sistemi ve toprak tasarrufu düzeni 

periĢan oldu. Bu yılları yaĢayan Koçi Bey “erbab-ı tımar ve zeamet bilkülliye yok oldu…ulûfeli kul 

dünyayı tuttu ve sipahi güruhunu bastırdı” demektedir. Devlet, eyaletlerdeki topraklar üstündeki 

denetimini kaybetti; toprak gelirleri, büyük ôlçüde Kapıkullarının ve askerî sınıfla bağlantılı nüfuz 

sahibi yerel kiĢilerin, �yanın eline geçti. Klasik Osmanlı rejimi tamamiyle çôktü. Bu nedenle biz bu 

tarihe kadar Osmanlı tarihini Klasik Dônem diye ayırd ediyoruz. 1683-1699 savaĢ dônemi derin 

değiĢikliklere yol açmıĢ, �yan rejimini hazırlamıĢtır. 

Ġmparatorluk topraklarının yarısını oluĢturan PadiĢah hasları, daha doğrusu merkezî hazine 

kontrolundaki topraklar, genellikle eskiden beri mukata‟a adıyla sôzleĢme ile ôzel kiĢilere iltizama 

verilirdi. Bu mukata‟aların büyük kısmı askerî sınıf mensuplarının eline geçti. 17. yüzyıl sonlarında 

mukata‟a iltizamı yoluyla devlet toprakları üzerinde denetim kuran bu sınıf, kôylüler üzerinde fiilen 

yônetici durumuna geldi ve a‟y�nın doğuĢuna yol açtı.40 Devlet toprak üzerinde denetimini sağlıyan 

eski düzenli tahrirleri artık yerine getiremiyordu. Toprağın gerçek kontrolunu ele geçiren nüfuzlu 

�‟y�nlar, kendilerine Ģahsen bağlı ücretli askerî kuvvetler beslemeye baĢladı. Düzenli tımarlı asker 

iĢlevini kaybettiğinden devlet �y�nı bu yerel askeriyle imparatorluk ordusuna katılmaya teĢvik edip 

pek çoğuna mîrmîran veya paĢa rütbesi tevcih etmeye baĢladı. Kazalarda yerel otoriteyi temsil eden 

�yan yanında 18. yüzyıl ikinci yarısında eyaletlerde büyük mukata‟a topraklarını kontrolu altına 

geçiren ve ôzel orduları bulunan güçlü yerel hanedanlar ortaya çıkıp güçlendi. 1683-1699 fel�ketli 

savaĢ yıllarında, mukata‟a iltizamlarını malik�ne adıyla eyaletlerde zengin ve nüfuzlu kiĢiler hayatları 

boyunca, hatta aileleri için sağlamıĢlardı. Bôylece toprak ve vergiler üzerinde kontrolunu kaybeden 

devlet, eyaletlerde temel fonksiyonlarını yerel �yan ve hanedana devretmiĢ bulunuyordu. Bu 
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dônemde, Avrupa‟da gôrülene benzer bir Ģekilde, imparatorluğun feodalleĢmesinden bahsedebiliriz. 

18. yüzyılın sonunda merkeziyetçi imparatorluk artık mevcut değildi. II. Mah- 

mud‟un yeni bir ordu kurup güçlü a‟y�nları ve hanedanları (Pozvant-oğlu, Tepedelenli, 

Karaosmanoğulları, �apan-oğulları) teker teker ortadan kaldırmasına kadar, Anadolu ve Rumeli‟de, 

merkezî bir hükümetin otoritesini tanıyan bir imparatorluğu yeniden kurmak mümkün olmadı. Uzak 

eyaletlerde, Suriye, Mısır, Bağdat‟ta Osmanlı Sultanının temel egemenlik haklarını fiilen ele geçiren 

Memluk beyleri (Mısır‟da), Yeniçeri garnizonlarına dayanan yerel hanedanlar yükseldi. Bu geliĢme, 

daha ônce 16. yüzyıl sonlarında Garp Ocakları‟nda, Tunus, Cez�yir ve Trablus‟ta gerçekleĢmiĢ 

bulunuyordu. 

Buraya kadar Osmanlı tarihinin yapısında ve temel kurumlarında yeni bir dônem açan 

değiĢmeleri gôzden geçirdik. Osmanlı tarihinde dônemleri bu ampirik gôzlemler çerçevesinde 

saptamak gerektiğine inanıyoruz. 

 

1 KemalpaĢaz�de, Tev�rih-i Âl-i Osm�n, Defter I, haz. ġerafettin Turan, Ankara 1976; 

Ruhî‟ye ait olduğu sôylenen kronikte de (Oxford Bodleian Library, Marsh 313) benzer fikirler ileri 

sürülmüĢtür. 

2 Tewarikh-i Âl-i „Osman (Die altosmanischen anonymen Chroniken), ed. F. Giese, Breslau 

1922, 30; daha tam bir metin: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, ? 700. 

3 H. Ġnalcık, “Ad�letn�meler”, Belgeler (Türk Tarih Kurumu), II/3-4, 105. 

4 Süleyman‟ın saltanat dôneminin Altın �ağ sayılması hakkında bkz. H. Ġnalcık, “Süleyman 

the Man and the Statesman”, ed. G. Veinstein, Soliman Le Magnifique et sgn temps, Paris 1992. 

5 Osmanlı layiha yazarları için bkz. H. Ġnalcık, “Military and Fiscal Transformation in the 

Ottoman Empire, 1600-1800”, Archivum Ottomanicum, VI (1980); “The Ruzn�mçe Registers”, 

Turcica, XX (1988), 256. 

6 A. Tietze‟nin neĢir ve çevirisine bkz: Mustafa „Âlî‟s Counsel for Sultans of 1581, I, Metin, II, 

�eviri, Viyana 1979-1982. 

7 Aynî Ali, Kav�nin-i Âl-i Osman der Hul�sa-i Mez�min-i Defter-i Divan, Ġstanbul 1280 H.; bu 

basım popüler bir basım olup tenkitli yeni bir basımı Douglas Howard tarafından hazırlanmıĢtır; Kit�b-ı 

Mustatab için bkz. Y. Yücel, Osmanlı Devlet TeĢkil�tına Dair Kaynaklar; Kit�b-ı Müstet�b, Kit�bu 

Mes�lihi‟l-Müslimîn ve Men�fi‟i‟l-Mü‟minîn, Hırzü‟l-Mülûk, Ankara, 1988. 

8 Bkz. C. Fleischer, “Royal Authority, Dynastic Cyclism, and Ibn Khaldunism in Sixteenth-

Century Ottoman Letters”, Journal of Asian and African Studies, XVII (1983), 198-220; F�r�bî, Tûsî ve 



  32 

Devv�nî‟nin etkileri için bkz. Kınalız�de Ala�eddin Ali, Ahl�k-ı Al�î, Bulak 1248 H., II, 5, 105-112. 

9 Hacı Halife veya K�tib �elebi olarak bilinen Mustafa b. Abdullah, Düstûrü‟l-„amel li isl�hi‟l-

halel, Ġstanbul, 1280 H.; Almanca çevirisi: W.F.A. Behrnauer, ZDMG, X (1857), III-132. 

10 Bkz. H. Ġnalcık, “Kutadgu Bilig‟de “Türk ve Ġran Siyaset Nazariyeleri ve Gelenekleri”, ReĢit 

Rahmeti Arat Ġçin, 1966, 259-275. 

11 Mustafa Naîm�, T�rih-i Na‟îm�, I-VI, Ġstanbul, 1280 H.: I. Ciltteki giriĢ. 

12 �eviren Pirîz�de Mehmed Sa‟ib, Mukaddime-i Ġbn Haldun, I-II, Ġstanbul 1275 H.; Tanzimat 

dônemi tarihcisi ve devlet adamı Ahmed Cevdet PaĢa tarafından tamamlanmıĢtır: Ġstanbul 1277 H. 

13 A. Cevdet (PaĢa), Vek�yi‟-i Devlet-i Aliyye (T�rih-i Cevdet), Ġstanbul 1271-1301. 

14 Net�‟icü‟l-Vuku‟�t, I-IV, Ġstanbul 1294-1327 H. 

15 G.G. Arnakis, “Gregory Palamas among the Turks and Documents of His Captivity as 

Historical Sources”, Speculum, XXVI (1951), 104-118. 

16 Yeni bir yorum için bkz. H. Ġnalcık, “The Ottoman Turks and the Crusades, 1329-1522”, A 

History of the Crusades, genel yayın yônetmeni, K. M. Setton, c. VI: The Impact of the Crusades on 

Europe Haçlı Seferlerinin Avrupa �zerindeki Tesiri, haz. H. W. Hazard ve N. P. Zacour, Madison, 

1993, 221-353. 

17 Bkz. A. Feridun, MünĢeatü‟s-Sel�tin, I, Ġstanbul 1275 H., 236. 

18 Bkz. H. Ġnalcık, “The Rise of the Ottoman Empire”, Cambridge History of Islam, haz. Holt, 

Lambton ve Lewis, Cambridge 1970, 320-323; H. Ġnalcık, An Economic and Social History of the 

Ottoman Empire, Cambridge 1994, 327-331. 

19 A. Feridun, a.g.e., II, 542-544. 

20 H. Ġnalcık, haz. 16. notta zikredilen An Economic and Social History, 367-372. 

21 Bkz. “Bayazıd I”, Encyclopaedia of Islam, 2. bs. (EI2). 

22 I. Mehmed ve II.Murad‟ın mektuplaĢmaları için bkz. Feridun, I, 150-152, 177-178. 

23 Bkz. “Mehmed II”, Ġsl�m Ansiklopedisi (ĠA), 523-527. 

24 ġimdi bkz. “Selim I”, EI2. 

25 Uç beylerinin Fatih Sultan Mehmed zamanına kadar oynadıkları hayatî rol için bkz. 

Gazav�t-ı Sultan Murad Han, haz. H. Ġnalcık ve M. Oğuz; “Mehmed I”, EI 2, “Murad II”, ĠA. 



  33 

26 H. Ġnalcık, Fatih Devri �zerinde Tetkikler ve Vesikalar, Ankara 1954, 149-150. 

27 Bkz. “Ghulam”, EI 2. 

28 Bkz. K�nûnn�me-i Sultanî ber Mûceb-i �rf-i Osm�nî, Ankara 1956, notlar 2-5, 8-12, 20-

24, 30, 32, 36, 39, 40, 45. 

29 Bkz. H. Ġnalcık, The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600, Ġkinci basım, London: 

Phoenix, 1995, 76-118; “Timar”, EI2. 

30 H. Ġnalcık, “L‟Empire Ottoman”, Studies in Ottoman Social and Economic History, London: 

Variorum II, 1985, 85-87; H. Ġnalcık, “The Rise of the Ottoman Empire”, Cambridge History of Islam, I, 

295-303. 

31 H. Ġnalcık, “The Ottoman Succession and its relation to the Turkish Concept of State”, The 

Middle east and the Balkans under the Ottoman Empire: Essays on Economy and Society, 

Bloomington 1993, 60-61. 

32 Bkz. “Mehmed PaĢa, Abaza”, ĠA. 

33 Bkz. 5. notta zikredilen: H. Ġnalcık, “Military and Fiscal Transformation”. 

34 Bkz. 17. notta bahsedilen An Economic and Social History, 103-154. 

35 A.g.e., 126-131. 

36 “Mehmed II”, ĠA, Cüz, 53. 

37 H. Ġnalcık, “Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun KuruluĢ ve ĠnkiĢafı Devrinde Türkiye‟nin Ġktisadi 

Vaziyeti”, Belleten, XV (1951), 629-690. 

38 Cel�lîler için bkz. M. Akdağ, Cel�lî Ġsyanları, Ankara 1963; krĢ. H. Ġnalcık, “Military and 

Fiscal Transformation…”. 

39 Bkz. I. Khassiotis, “Sull‟ organisazione, incorporazione Sociale e ideologia politica dei 

Greci a Napoli, dal XV alla met� del XIX sec.,” Epistimoniki Epetiris is Philosofikis scholis tou 

Aristoteliou Pamepistimiou, Thessalonikis, 20 (1981); aynı yazar, “The European Powers and the 

Problem of Greek Independence from the Mid-fifteenth through the Early Nineteenth Century”, Ellada: 

Istoria kai politismos, Salonica 1981. 

40 Bkz. H. Ġnalcık, “Centralization and Decentralization in Ottoman Administration”, Studies in 

Eighteenth Century Islamic History, ed. T. Naff ve R. Owen, London 1977, 27-52. 

 



  34 

Türk Tarihi Kronolojisi / ġevket Koçsoy [s.73-188] 

Karadeniz Teknik �niversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

Milattan �nce 20000-10000 Yakutistan arazisinde en eski insan izlerinin ait olduğu dônem. 

4000-1000 Anav Kültürü: Türkmenistan‟da AĢkabat yakınlarındaki Anav‟da bulunmuĢtur. Anav 

yakınlarında buna benzer ve daha sonraki (m.ô. 2500) yıllara ait bir baĢka kültür çevresi ve ürünlerine 

ise Namazg�h-tepe‟de rastlanmıĢtır (dibekler ve bakırdan süs eĢyaları). Anav kültürünü yaratanların 

milliyetleri kesin olarak tesbit edilememiĢ olmakla birlikte, bu kültürü yaratanların proto-Türkler olma 

ihtimali yüksektir. Bunun ônemli bir gôstergesi Türk kültürünün ônemli bir unsuru olan At‟ın ilk defa 

Anav kültüründe gôrülmüĢ olmasıdır. Anav ürünlerinden bazı ôrnekler: GüneĢte kurutulmuĢ tuğla 

evler; at, koyun, sığır besiciliği; çiftçilk. 

3000 Kelteminar Kültürü: Aral gôlü çevresinde aynı adlı yerde tesbit edilmiĢtir. �rünlerinden 

bazı ôrnekler: GeniĢ ağızlı, düz tabanlı, kulpsuz, ince çizgili ve desenli çômlekler. 

2500-1700 Afanasyevo Kültürü: Türk ana yurdunda gôrülen en eski kültür çevresi. Abakan 

bozkırlarında gôrüldüğü için Abakan veya buluntu yerine izafeten Afanesyevo adıyla tanınan bu kültür 

burasıyla sınırlı kalmayıp Altay dağlarından Ġdil/Volga nehrine kadar uzanan geniĢ bozkırda tesirli 

olmuĢtur. �rünlerinden bazı ôrnekler: Kemik iğneler; çakmak taĢından ok uçları; bakırdan bıçak ve 

küpeler; basit çômlekler; çeĢitli madenî iĢlemeli aletler yapıp kullanmıĢlar; at ve koyun beslemeye de 

baĢlamıĢlardır. 

1700-1200 Afanasyevo Kültürü‟nün devamı ve daha geliĢmiĢ Ģekli olan Andronovo kültürü: 

Altay ve Tanrı dağları ile Yayık nehri arasındaki bütün bozkır sahayı tamamen içine almıĢtır (Doğuda 

Baykal gôlü ve Selenga kıyılarına; güneyde Tanrı dağlarına; güneybatıda Kazakistan‟a ve Harezm‟in 

güneyine; batıda Sibirya üzerinden Don nehrine kadar yayılmıĢ). Her iki kültür çevresi de Türk 

soyunun proto tipi “brakisefal atlı savaĢçı beyaz ırk”, yani Türkler‟in ataları tarfından meydana 

getirilmiĢtir. �rünlerinden bazı ôrnekler: �ômlekler, üç kôĢe veya “meander” Ģekilindeki basma 

desenlerle süslenmiĢ keramikler, taĢ kaĢıklar; kemikten iğne, ok uçları, baltalar, hançerler; inci küpe 

ve süs eĢyaları; tunç ve altından eĢyalar. At ve koyun dıĢında deve ve sığır da beslemeye 

baĢlamıĢlardır. 

1200-700 Karasuk Kültürü: Yenisey‟in kollarından Karasuk ırmağı civarında raslanmıĢtır (güney 

Sibirya, Baykal bôlgesi, Moğolistan, Yedisu havzası etki sahasıdır). Andronovo‟nıun devamı olmakla 

birlikte demir madeninin bulunması ve iĢlenmesi ayırt edici ôzelliğidir. �rünlerinden bazı ôrnekler: Dôrt 

tekerlekli araba, keçe çadır, koyun yününden kumaĢ ve elbise. 

1200 Kimmerler, Güney Rus Steplerini iĢgale baĢladılar. 

1050-256 Chou devleti: Türkler‟in ve Türk kültürünün tesiriyle meydana gelmiĢ olan “Yang-
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shao/yeni kültür” ve bunun siy�sî gôrüntüsü olan Chou devleti. at besleme, gôk kültü, geliĢmiĢ askerî 

karakter, hayvan üslûbu vb. gibi aslî Türk unsurlarını taĢıyan Chou devleti, sonraki �in kayıtlarında 

“Hiung-nu” adı ile gôsterilen Asya Hun (Türk) kütlesinin çekirdeği, ôncülü durumundadır. 

1000 Hz. Davud, Filistin‟de BirleĢik Ġsrail Krallığı‟nı kurdu. 

922 Kral Hz. Süleyman‟dan sonra Ġsrail Krallığı ikiye bôlündü. Kuzeyde Ġsrail Krallığı ve 

Güneyde Judah Krallığı. 

VIII - II. Ġskitler/Sakalar: Bulundukları Orta Asya (XI.-IX. asırlar) coğrafyasından VIII. yüzyılda 

Karadenizin kuzeyine yônelen Saka Türkleri, buradaki Kimmerleri güneye, Anadolu‟ya sürerek 

yerlerini aldılar. VIII.-II. yüzyılda Tanrı dağlarından Tuna nehrine, Ġran‟ın batı sınırlarından baĢlayıp 

Suriye ve Filistin‟i de içine alarak Mısır‟a kadar uzanan bir kabile birliği kurdular. Ġran‟a egemen olan 

Med saldırıları karĢısında Anadolu‟yu bırakarak Ġran sınırından baĢlayıp kuzeyde Kuban‟ı içine alan 

ve Rusya‟nın güneyine uzanan bôlgeye çekildiler. IV.-II. yüzyıllarda Sarmatların hakimiyeti altına 

girdiler. Sarmatlar ve Gotlar tarafından ortadan kaldırıldılar. i.ô. 2. yüzyılda Ġskitler dağıldığında son 

hükümdar Palakus‟un ardından, Kırım‟da bulunan Ġskit/Saka Türkleri m.s. 200‟e kadar varlıklarını 

devam ettirmiĢlerdir. 

700-100 Tagar ve TaĢtık Kültürü: Abakan ve yukarı Yenisey Minusinsk bôlgesinde Karasuk 

kültürünün takipçisi Tagar ve TaĢtık kültürüdür. Bir birinin ardılı olan Türk kültürlerinin gelinen tarihte 

en geliĢmiĢ Ģekli bu Tagar ve TaĢtık kültürüdür. �rünlerinden bazı ôrnekler: Tunç bıçak, hançer, ok 

uçları; otağ Ģeklinde ağaç evler; tunçtan küçük hayvan heykelleri ve çeĢitli hayvan tasvirleri Türk 

kültürünün bütün ôzelliklerini yansıtır. 

700 Saka Türkleri/Ġskitler, Step Bôlgesinde Kimmerler‟in yerini aldılar. 

700-330 Persler: Bir grup Ġranlı halk, batıdan gelip Basra Kôrfezi‟nin kuzeyine yerleĢtiler 

imparatorluğun temellerini attılar, Ġran ulusunu oluĢturdular ve o güne kadar ayrı olan halkları 

birleĢtirdiler. En son Pers krallar kralı III. Darius Kondoman, Ġskender‟e üç kere, Issos, Gaugamela ve 

Hemedan‟da yenilmiĢ olmasından dolayı onu affedemeyenlerce ôldürüldü (330). 

624-543 Buda. din ve felsefi sistem kurucusu. Budizim‟in kurucusu. 

6. yüzyıl Maveraünnehir‟in Darius I ve Sirus zamanında Ġranlı Açamenidler tarafından istilası. 

586 Babilliler, Judah‟ı iĢgal etti. Kudüs harab edildi, pek çok yahudi de Babil‟e esir/sürgün 

olarak gôtürüldü. 

539 Filistin, Pers Ġmparatorluğu‟nun bir parçası oldu. 

4. yüzyıl Sarmatlar, Ġskitler‟i hakimiyetleri altına almaya baĢladılar. 

332 Büyük Ġskender Kudüs‟ü aldı. 
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329-328 Büyük Ġskender “zamanında Maveraünnehir‟in istilası ve Semerkant‟ın zaptı. Bu 

geliĢme Baktria ve Sogd‟un Yunanlı Selusidler‟in hakimiyeti altına girmesi ile sonuçlandı. 

325-297 Hindistan‟da Mauryan imparatorluğunun kurucusu Chandragupta Maurya‟nın saltanatı. 

325-187/185 Hindistan‟da Maurya Ġmparatorluğu‟nün kuruluĢu. Kurucusu �andragupta. 

318 M.�. - 216 M.S. Hiyong-nular/Asya Hunları. 

305 Seleukos hanedanının kurucusu 305‟te kendini kral ilan eder ve baĢkent olarak Antakya‟yı 

seçer. 

3. M.�.-7. M.S. Ogurlar/Bulgarlar: Bulgarlar‟ın ataları olan Ogurlar, Oğuzlarla kardeĢ olup, çok 

erken dônemde ayrılmıĢ olduklarından, dillerinde de bazı fonotik değiĢiklikler olmuĢtur; Oğuz=Ogur z,r 

değiĢmesi ve Yılan=Dilom y,d değiĢmesi gibi. Belgelerden m.s. 2. y.yıl‟da Batı Sibirya‟da Ġdil (Volga)‟e 

doğru uzanan bozkırlarda yaĢadıkları anlaĢılmaktadır. 

250 Partlar, Sogd �lkesi‟ni Yunanlılardan aldılar. Grekler‟in elinde sadece Baktria bôlgesinin 

yônetimi kaldı. 

221-210 �in Si Huang Ti (�e Huang Ti): �in Seddini yaptırmıĢtır. �in‟in gerçek gücünü 

oluĢturan, hatta tarihi �in‟i yaratan kiĢi 

210-174 Hunlar (Hunlar)‟ın �in‟in batı sınırlarında belirmesi. Hun siyasi birliğinin kuruluĢu ilk ve 

en büyük hakanı: Teoman ve oğlu Mete, kendilerine katılan kavimleri ôrgütler. Daha sonra �det 

olduğu üzere bunları ikiye ayırırlar: Doğu kanadının yônetimi “Solun Bilge Kralı”na, yani doğunun 

kralına, veliahta verilir. Zira güneĢ ülkeye doğudan doğar, doğunun güneĢin battığı batı üzerinde 

hükmü vardır. Doğu bôlgeleri yaklaĢık olarak yukarı Kerülen bôlgeleridir. Batı kavimlerinin, yani 

Kangay ülkelerinin yônetimi “Sağın Bilge Kralına, yani batının kralına verilir. Ordularını binlik, yüzlük 

ve onluk bôlüklere ayırırlar, daha sonra ardılları da aynı düzeni uygulayacaktır. Artık �inlilere karĢı 

büyük bir saldırı baĢlatmak için her yônden hazırdırlar. 

206 �in‟de Han H�nedanlığı kuruldu. Mete‟nin Hun tahtına çıktığı tarihlerde �in‟de de 

Ts‟inlerin (Kinler) kısa süreli hanedanlığı son bulmuĢ ve Hanlar (m.ô. 206-m.s. 230) egemenliklerini 

henüz yeni kurmuĢlardır. 

201-199 Mete‟nin Bozkır bôlgelerinde �in hakimiyetine son veriĢi: �in‟e yônelen Mete, ġansi‟ye 

(Shanxi) girer, üç yıl içinde, Ma-i, Tai-yuan bôlgelerini zapt ile Han sülalesinden Kao-ti‟yi bozguna 

uğratıp yapılan bir andlaĢma (m.ô. 201) ile Bozkır bôlgelerinde �in h�kimiyetine son verdi. Devamla 

Baykal‟dan baĢlayarak ĠrtiĢ yatağına kadar olan bozkırları, daha batıdaki Ting-lingler‟i, bazı Ogur 

kollarının bulunduğu arazileri, kuzey Türkistan‟ı ve oradaki Vu-sunlar‟ı zapt ile himayasine aldı. Büyük 

Hun (Türk) hükümdarı, sağlığında Asya kıtasında yaĢıyan Türk soyundan hemen bütün toplulukları 

kendi idaresinde tek bayrak altında topladı. Ġmparatorluk sınırlarının doğuda Kore‟ye, kuzeyde Baykal 
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gôlü ve Obi, ĠrtiĢ, ĠĢim nehirlerine, batıda Aral gôlüne, güneyde �in‟de Wei ırmağı-Tibet yaylası-

Karakurum dağları hattına ulaĢtığı bu tarihlerde Hunlar‟a t�bî olanlar arasında Moğollar, Tibetliler, 

Tunguzlar ve �inliler de vardı. Mo-tun tarafından �in hükûmetine gônderilen m.ô. 176 tarihli 

mektuptan anlaĢıldığına gôre, yalnız iç Asya‟da Türk devletine bağlı kavim ve Ģehir-devletçiklerinin 

sayısı 26 idi ve hepsi, Tanhu‟nun ifadesi ile “yay geren”lerle “tek bir �ile” h�linde birleĢmiĢlerdi. Mete 

zamanında kesin Ģeklini almıĢ olan Büyük Hun devleti, etnik yônden ve h�kimiyet anlayıĢı, sosyal 

yapısı, idarî ve askerî kuruluĢları (sosyo-politik üniteler, devlet meclisi=toy, sağ-sol teĢkil�tı, bilge 

eligler vb.), dini ve dünya gôrüĢü ile, Türk milletinin tarih ve kültüründe feyizli etkilerini iki bin yıl 

sürdüren bir ana kaynak durumundadır. Bu itibarla, Türk ve dünya tarihinde çok büyük ônem taĢır. 

187-185 Son Mauryan imparatoru Brihadratha‟nın saltanatı ve ôlümü. 

177-176 Hunlar, Kansu‟da (Gansu), �in sınırında, �inlilerin ve Batılıların daha sonra belirsiz bir 

tanımla Hint-Ġskitler (veya Toharistanlılar) olarak adlandırdıkları oldukça gizemli bir halk olan Yue-

çi‟lere (Yuezhi) saldırısı ve onları Kansu‟dan çıkarmaları/sürmeleri. Yüeçi‟lerin egemenliğinden 

kurtulan Kansu, Hun‟ların egemenliğine girer ve Hun‟lar Kansu‟yla birlikte daha batıda bulunan 

toprakların bir kısmının, BalkaĢ Gôlü‟ne, belki de Aral Gôlü‟nün kuzeyine kadar uzanan tüm 

bozkırların, hakimi olurlar. Bôylece Hun‟lar Tarım Havzası, hatta Sogdiyana‟ın kuzeyindeki büyük 

vahaların sınırlarına dayanmıĢlardır ve bu topraklara girme isteğine daha fazla karĢı koyamazlar. 

Askerlerini bu topraklara sürerken hiçbir yardıma ihtiyaç duymazlar. Yalnızca varlıkları korku salmaya 

yeter ve Turfanlılar ve Kuçanlar boyundurukları altına girer. Bôylece Hun‟ların saygınlıkları artar, hatta 

bu durumdan yararlanırlar. Bu topraklarda refahlarının gerçek kaynaklarını buldukları açıktır ve �in 

bunu fark etmekte gecikmez. 

174-161/160 Mete‟nin oğlu ve ardılı Ki-ok (Lao-çang) dônemi. 

167-105 Hunlar‟ın Yüeçileri bertarafı ve ardından geniĢlemeleri �in‟i tedirgin etmiĢ ve artık barıĢ 

dônemi geride kalmıĢtır. Yeniden savaĢ baĢlar. II. yüzyılın ortalarından I. yüzyılın baĢlarına kadar 

sürekli savaĢılır. Hun‟lar ônceleri saldıran taraftır. 167‟de ġansi‟ye (Shaarud) girerler; 158‟de 

ġang‟an‟a (Tch‟ang-ngan, Singan, Xian) saldırırlar; 144‟le 142‟de Ta-t‟ong (Datong) yakınlarında �in 

Seddi‟ne saldırırlar; 129‟da Pekin‟in kuzeyindeki bôlgeye girerler. Bu son büyük zaferleri olur. 129 

yılında Hunlar son seferlerini yaparlar ve �inliler savaĢta üstün duruma geçmeye baĢlarlar. Vu-ti 

(Vudi) (140-87) Hunların yenilmez rakibi olacaktır. Vuti, büyük bir sefer düzenleyerek Gobi‟yi geçer, 

Orhon‟a varır ve jan-jyu‟nun ülkesinin kalbine iner. On yıl sonra bu kez iki orduyla yola çıkar. Bir tanesi 

ġan-si‟nin kuzeyinden yola çıkar ve Ongin‟e varır; ôteki Pekin‟den yola çıkar, Orhon ve Selenga 

ırmaklarına varır. Kıskaca alınan Hun‟lar büyük bir yenilgiye uğrar ve savaĢ alanında ordu 

komutanlarından pek çoğunu bırakarak geri çekilirler. Kansu‟yu terk etmek zorunda kalırlar. Dertler 

hep üst üste geldiğinden savaĢlar sırasında zaten çok yıpranan sürüleri, doğal afetler ya da salgın 

hastalıklar sonucunda telef olur (105). 

160-126 Ki-ok‟un oğlu Kün-çin dônemi. Bunların �inli prenseslerle evlenmeleri ve �in hediyeleri 
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ile kandırılmaları vb. sebeplerle �in hileleri neticesi Hun devleti gittikçe güçten düĢmeye baĢladı. 

141-128 Hunlar‟dan kaçan Yüeçiler‟in Grek-Baktria Krallığı‟nı istilası ve buraya Toharistan 

adının verilmesi. 

138 Chang Chien baĢkanlığındaki ilk �in Diplomatik heyeti, Fergana Vadisi‟ne gitti. 

126 Vu-ti (141-87), Hun merkezi Kansu‟yu iĢgal etti ve pek çok Ģehre garnizon kurdu. Artık 

buradan çok büyük kayıplar vermeden Tarım‟ı iĢgal edip Pamir‟e geçebilir ve Fergana‟ya girebilir. Hun 

hakimiyetini yıkmak, Ġpek yolu‟nu ele geçirmek için propaganda ve çeĢitli planları tatbike baĢladı. Bu 

amaçla bir elçi/casus heyetine hazırlattırılan rapor, daha sonraki �in siyasetine temel rehber vazifesi 

gôrdü. Sin-kiang, Yeni ülke adı verilen Doğu Türkistan topraklarının iĢgali ve Hun‟larla aralarındaki 

savaĢ iki yüzyıl boyunca �in dıĢ politikasının en ônemli konusu olur. Fakat bu iĢgal ağır bedeller 

sonucunda, uzun ve zorlu bir süreçten sonra gerçekleĢir. Kahramanlıklar ve ender gôrülen bir direniĢ 

gerektirir, çünkü her Ģey yolunda gitmez ve iĢgal popüler olmaz. Bilinen idealist barıĢçı yaklaĢımlarıyla 

pek çok �inli aydın, entelektüel bu iĢgale karĢı düĢmanca tavır sergiler. Bu iĢgalin para ve insan 

hayatı açısından pahalıya patlayacağını boĢuna anlatmaya çalıĢırlar. Ama �in‟in yayılmacı 

politikasının gerçek zanaatkarları askerlerin iradelerini sarsmayı baĢaramaz; askerler büyük 

imparatorluk idealini düĢünmektedir, zararlı bulduklarında ve eserlerini tehlikeye düĢüreceğini 

düĢündüklerinde emirlere karĢı gelmekten çekinmezler. �in ordusunda aynı zamanda çok iyi 

politikacılar olan büyük komutanlar, �in‟in daha ônce hiç gôrmediği yetenekte askerler vardır. 

126-117 Ordularını da Türk usulüne gôre yeniden düzenleyen �inliler karĢısında baĢarısız olan 

Hunlar, Kansu‟u kaybedince ağırlık merkezlerini Gôbi‟den, Orhun nehri bôlgesine kaydırdılar (m.ô. 

126-117). Artık �inliler karĢısında gerileyiĢ ve iç huzursuzluk giderek artmaya baĢlamıĢtır. 

121 General Ho Chu-ping komutasındaki �inliler, Hunları yendi. 

119 201‟de Mete tarafından yenilgiye uğratılan Tang-hu‟nun soyundan gelen Vuhuanlar, Vu-

ti‟nin kazandığı büyük zaferlerden sonra Hun‟ların egemenliğinden �in egemenliğine geçtiler. Yeni 

efendileri tarafından yerleri değiĢtirilir ve Hun‟ları kollamakla gôrevlendirirler. Hükümdarları yılda bir 

kere �in sarayına rapor verir. Gôğün Oğlu‟nun emirlerine hiç olmadıkları kadar saygılı olan Vuhuanlar 

bu sıralarda yônetimlerinde neredeyse tamamen bağımsızdırlar; belki Siuan-ti (Xuandi, 73-49) 

dônemini bunun dıĢında tutmak gerekir, çünkü bu dônemde hareketleri kısıtlanır. Yıllıklar, daha sonra 

olduğu gibi bu dônemde de, Vuhuanlardan sadık halklar ve sınırların fedak�r koruyucuları olarak sôz 

ederler. 

106 �inliler ve Ġranlılar arasında diplomatik iliĢkilerin kurulması. 

102 �inliler‟in Hokand‟ı zaptı. 

2. yüzyıl sonu Saka Türkleri/Doğulu Ġskitler‟nin Baktra‟ya geliĢi (2. yüzyıl sonu): Seleukosların 

iĢgali karĢısında Part kralı II. Phrato‟nun (137-128) Sakalardan yardım isteği üzerine Baktra‟ya gelen 
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Sakalar, tüm Ġran Platosu‟nu iĢgal ederler. Fakat tüm siperlerinde saldırıya uğrayan Sakalar geri 

çekilmek zorunda kalır. Hilment Nehri boyunca inip Afganistan‟ın güneyine, antik Dran-jiyana‟ya 

sığınırlar. Bu toprakları o kadar benimserler ki bu tarihten sonra buraları Sakaların yurdu anlamında 

Sakaistan olarak adlandırılır, bu ad daha sonra değiĢime uğrayarak Seistan ya da Sistan olacaktır. 

Mithridate‟e yenilen Sakalar güçlerinden ve saldırganlıklarından bir Ģey kaybetmezler. Yeni yurtlarına 

henüz alıĢmıĢken tekrar macera aramaya çıkarlar. 110‟lara doğru Arahosya ve Sind‟in efendisi olurlar. 

Maues‟in hükümranlığında (90-53) Pencap, Kandehar ve bir olasılıkla Kapisa‟yı iĢgal ederler, sonra 

Azes‟in hükümranlığında (30-10) Matu-ra‟ya kadar yayılırlar. Hindistan kralları olan Sakalar, Ġran 

prensleri, hatta Helen uygarlığıyla bütünleĢmiĢ Ġran prensleri olarak kalmayı sürdürmüĢlerdir. Ġran ve 

Yunan kültüründen etkilenirler ve paralarının üzerine Yunan tanrı ve tanrıçalarının tasvirlerini 

bastırırlar. Genel inanıĢa gôre Aziz Thomas, Gondophares‟in sarayında (19-45) yaĢar ve onu 

Hıristiyan olmaya ikna eder. 

63 Filistin Roma Ġmparatorluğu‟nun eline geçti. 

55-48 Hun (Hiyongnu) Tahtında kriz ve Hunlar‟ın ikiye bôlünüĢü: Hu-han-ye ve �i-çi, ôlen 

ġanyü‟nun yerini almak için kıyasıya mücadeleye giriĢirler. �i-çi‟nin daha fazla Ģansı olduğu 

düĢünüldüğünden, Hu-han-ye �inlilerin desteğini alır ve saraya gider. 48‟de rakibini saf dıĢı edip 

kendini �in desteğinde resmi olarak hükümdar ilan eder. �in‟e tabi olarak 43‟te Tola, Ping-çu ve 

Orhon bôlgelerine yerleĢir. Doğu Hunları, Hu-han-ye‟nin 31 yılında ôlümünden sonra da �in‟e 

tabiiyetini sürdürdü. Taki Yu Tanhu (m.s. 18-46) zamanında �in‟e karĢı istikl�lini yeniden kazanana 

dek. 

46 (51) �in saldırı ve istilaları sonucu Hunlar zayıflayınca Vuhuanlar, eski düĢmanlıklarını 

yeniden hatırladılar ve onlara saldırırlar. m.ô. 46‟da Hunlara korkunç bir darbe vurarak en büyük 

baĢarılarını kazandılar. �in sarayına, düĢmanlarından edindikleri ganimetleri, kızları, sığırları, atları, 

kaplan, leopar ve samur kürklerini sunmaktan da büyük bir onur duyarlar. Bu darbenin ardından 

Hunlar iki Ordu‟ya bôlündü. Doğu‟dakiler �in‟e tabi oldular. 

36 Batı Hun lideri �i-çi‟nin ôlümü: �i-çi, hükümranlığını tanıyan ve kendisine sadık kalanlarla 

batıya çekilir. Yolda Vusunları yener, �u ve Talas bôlgelerine yerleĢir (41). Bôlge krallarına karĢı 

parlak zaferler kazanır, Sogdiyana‟ya girer ve Fergane, Baktria (Belh) havalisini kendine bağladıktan 

sonra, �in kaynaklarına gôre, An-si bôlgesini y�ni güney-batı sınırları t� Anadolu‟ya kadar uzanan 

Part imparatorluğu‟nun kuzey-doğu kısmını zapt etmek için pl�nlara baĢladı. Fakat �i-çi bunu 

gerçekleĢtiremedi, zira Vu-sun ve Kang-kü devletinin desteğindeki �in ordusu Hun merkezine 

saldırarak, baĢkenti tamamen tahrip etti (m.ô. 36) �i-çi‟nin batıda büyük bir Hun imparatorluğu kurma 

düĢüncesi 36‟da �inlilerin eline düĢep, hapis ve arkasından da idam edilmesiyle suya düĢtü. �i-çi 

ulusu buradan hareketle sürekli kuzeye ve oradan da batıya giderek dôrtyüz yıl sonra, m.s. 374‟te 

Balamir Han komutasında tarih sahnesine yeniden çıkacaklardır (Avrupa Hunları). Don ve Tuna 

ırmağı‟nı geçecekler, Gotları ve Alanları sıkıĢtırarak Batıda büyük Kavimler Gôçü‟ne neden 

olacaklardır. 
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Milattan Sonra 

I. yüzyıl  

I-XI. Asırlar Miladdan sonraki dônemde Türk Gôçleri: Türk gôçlerine katılan boylar ve gôç 

zamanları Ģu Ģekildedir: ®Hunlar, Orhun bôlgesinden güney Kazakistan bozkırlarına, Türkistan‟a (1. 

yüzyıl sonları, 2. yüzyıl ortaları) ve Avrupa‟ya (375 ve müteakip yıllarda); ®Uar-hunlar, 350‟lerde, 

Afganistan ve kuzey Hindistan‟a (Ak-Hun Eft�litler); ®Ogurlar, güneybatı Sibirya‟dan güney Rusya‟ya 

(461-465 yılları); ®Oğuzlar, Orhun bôlgesinden Seyhun nehri kenarlarına (10. asır), ve sonra 

Maveraünnehir üzerinden Ġran‟a ve Anadolu‟ya (11. asır); ®Avarlar, batı Türkistan‟dan Orta Avrupa‟ya 

(6. yüzyıl ortası); ®Bulgarlar, Karadeniz kuzeyi üzerinden Balkanlar‟a ve Volga nehri kıyılarına 

(668‟den sonraki yıllarda); ®Macarlar‟la birlikte bazı Türk boyları, Kafkaslar‟ın kuzeyinden Orta 

Avrupa‟ya (830‟dan sonra); ®Sabarlar, Aral‟ın kuzeyinden Kafkaslar‟a (5. asrın ikinci yarısı); 

®Uygurlar, Orhun nehri bôlgesinden Ġç Asya‟ya (840‟ı t�kip eden yıllarda); ®Peçenek, Kuman 

(Kıpçak) ve ®Uzlar (Oğuzlar‟dan bir kol), Hazar denizi kuzeyinden Doğu Avrupa ve Balkanlar‟a (9.-11. 

asır) gôç etmiĢlerdir. Bunlardan ôzellikle Hun ve Oğuz gôçleri, hem uzun mesafeler katetmek suretiyle 

yapılmıĢ, hem de çok ônemli tarihî sonuçlar vermiĢtir. 

18-46 Orhun bôlgesindeki Doğu Hunları Yu Tanhu (18-46) zamanında �in‟e karĢı istikl�lini 

yeniden kazandı. Yu‟nun ônderliğinde doğuda Mançurya‟ya, batıda da KaĢgar‟a kadar olan bôlgeyi 

tekrar idareleri altına alan Hunlar, onun ôlümüyle tekrar iç karıĢıklıklara sürüklendiler. Yu‟nun oğlu 

olan Tanhu P‟u-nu‟ya karĢı mücadele baĢlatarak kuzeydeki Hun kabileleri arasına çekilen Pi‟nin 

kendini Tanhu il�n etmesi, Hunları yeniden ve bu kez bir daha birleĢmemeksizin kesin olarak ikiye 

bôldü (48); DıĢ Moğolistan‟da Kuzey ve Ġç Moğolistan‟da Güney Hun devletleri. 

48-155 Kuzey Hunları: Kuzey/DıĢ Moğolistan‟da. YıkılıĢına kadar istikl�lini daima korumuĢtur. 

Güney Sibirya, Cungarya ôtesine kadar Batı ve Ġç Asya‟daki ônemli Ģehir devletleri Kuzey Hun 

Devleti‟nin elinde olduğundan buraları �in hücumlarının hedefini teĢkil etmekteydi. Bu bôlünüĢten 

itibaren �inliler iç karıĢıklıklar çıkararak ve saldırılar ile Ġç Asya‟da Kuzey Hun h�kimiyetine son 

verdiler (91). Doğu‟da da, �inlilerin de destek verdiği Sien-pi hücumlarına maruz kalındı. 

Hakimiyetlerini Cungarya ve Güney Sibirya‟ya kadar geniĢleten Sien-piler son darbeyi hükümdarları 

Tan-shih-huai (147-156) zamanında vurdular ve Kuzey Hun toprakları düĢman kabilelerin istilasına 

uğradı. Hunlar 91‟de büyük kütleler halinde baĢlayan gôçlerine 155 yılında da devam ederek Ģimdiki 

Kazakistan bôlgesinde bulunan �i-çi dôneminden kalan soydaĢlarına katıldılar. 

48-216 Güney Hunları: Güney/Ġç Moğolistan‟da. YıkılıĢına kadar daima �in t�biiyetinde 

kalmıĢtır. �in‟in kuklası durumundaki bu Güney Hun Devleti de 177 yılından itibaren Sien-piler‟in 

tehdid alanına girmeye baĢladı. 188 yılında �in‟in atadığı Tanhu‟nun �in‟e tam teslimiyet politikasına 

karĢı çıkan Hun kabileleri, Tanhu‟yu ôldürerek, tamamen basĢsız Ģekilde ayrı kabile hayatı yaĢamaya 

baĢladılar. Otoritesiz son Tanhu‟nun hapsedilmesi ve ülkenin 5 eyalete bôlünerek (216) �inli askerî 

valilerle yônetilmeye baĢlanmasıyla Güney Hun Devleti de sona erdi. 
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50 Kujula Kadphises, Ġran‟dan Maveraünnehir ve Yukarı Ġndus‟a kadar yayılan KuĢan 

(Kuçan) Ġmparatorluğu‟nu (Afganistan, Kuzey Hindistan‟da) kurdu. Hunlardan kaçarak bôlgeye gelen 

Yüeh-chiler de KuĢan Ġmparatorluğunun hakimiyeti altına girdiler. Kujula Kadfises, HindukuĢ 

Dağları‟nı aĢar ve bir kez Kapisa‟ya yerleĢince (50‟ye doğru Kabil‟i alır) Hindistan‟a doğru inmeye 

baĢlar. 60‟a doğru Pencap‟ı ve pek çok kez el değiĢtirmiĢ ve çok acı çekmiĢ baĢkent Taksila‟yı iĢgal 

eder. Krallığı bôylece Merv‟den Indüs‟e kadar uzanır. Kujula‟nın oğlu Oğlu Vima da fetihlere devam 

eder (3-176/50-4. yüzyıl baĢı). 

70 Romalılar Kudüs‟ü yağmalayıp yıktılar, harap ettiler. 

78-144 Vima‟dan sonra KuĢan tahtına büyük bir prens çıkar KaniĢka: O, tarihe mal olduğu 

kadar destanlara da geçmiĢtir. �zellikle Budizm geleneğinde, KaniĢka yasanın koruyucularındandır 

ve tahta geçiĢ tarihinde yarım yüzyıllık bir belirsizlik vardır. Uzmanların çoğu tahta geçiĢ tarihi olarak 

78‟i vermektedir, bunun nedeni Hint tarihyazımında bu yılın Saka dôneminin baĢlangıcı olarak 

seçilmiĢ olmasıdır. (Tarım Havzası‟nı da içeren geniĢ bir coğrafyaya sahip) KuĢan Devleti‟nde Kral 

KaniĢka saltanatla birlikte, Budizm‟i de hakim din olarak benimser. KaniĢka dôneminde Kuçan 

imparatorluğu doruğa ulaĢır. Merv‟den Hoten ve Sarnath‟a, Sirderya‟dan Sogdiyana ve KeĢmir de 

dahil olmak üzere Umman Denizi‟ne kadar uzanır. Ondan sonra HuviĢka gibi iki üç prens 

imparatorluğu geniĢletir, ama bu devirde Budizm çok etkilidir, Sasanilerin yônetimindeki Ġran‟ın baskısı 

giderek artmaktadır. Kuçan Krallığı büyük bir kargaĢanın içine düĢer. IV. yüzyıl baĢlarında, giderek 

parçalanan devletin son hükümdarları batıda Ġran Ģahlarını, doğuda Hindistan‟da Gupta hanedanı 

krallarını tanımak zorunda kalmıĢlardır. Kuçan imparatorluğu, tarihte yerini siyasal gücüyle değil, 

doruğa varan refah dônemine bağlı entelektüel geliĢimiyle alır. Krallıklarının nüfuzu Tarım 

Havzası‟ndan Gücerat ve MaharaĢan‟a kadar uzanır. Bu dônem, �inlilerin ve Yunan-Roma 

kültürlerinin giriĢimlerinin de katkılarıyla, Batı, Hindistan ve �in arasındaki ticaretin en yoğun olduğu 

dônemdir. Yılda iki kez gôç etme alıĢkanlığını kaybetmeyen Kuçanların yazlık ve kıĢlık olmak üzere iki 

baĢkenti vardı: Ġlki Kabil‟in kuzeyine 60 km uzaklıktaki, daha çok Begram adıyla tanınan Kapisa. 

Ġkincisi ise Hayber Geçiti‟nin Hint çıkıĢında bulunan PeĢaver. 

97 �in ordusu, Hazar Denizi‟ne kadar ulaĢtı. 

II. yüzyıl  

180-589 �in Birliği‟nin ParçalanıĢı ve �in‟de Türk devletlerinin hakimiyetleri dônemi. Sien-pi 

baskısından kaçan ve �in‟in iç bôlgelerine doğru çekilen Güney Hun Devleti dahilindeki, benliklerini 

koruyan Hun kabileleri, m.s. 180‟den itibaren baĢlayan �inli generallerin mücadeleleri sonunda Han 

sülalesinin zayıflaması (yıkılıĢı 220) ve arkasından �in Devleti‟nin 16 devlet‟e bôlünmesi üzerine, Sui 

h�nedanının tekrar �in birliğini sağladığı 589 yılına kadar çeĢitli müstakil devletler kurmayı 

baĢarmıĢlardır. �in‟de devlet kuran bu Türk kabileleri Ģunlardır: Tabgaçlar (Tabgaç/T‟o-pa/Wei 

sülalesi) (386-556); Tu-kular (1. Chao: 304-329, Tu-ku, T‟u-ko sülalesi). Kurucusu Tu-ku baĢbuğu Liu 

Yüan olan devletin merkezi �in bôlgesindeki P‟ing ç‟eng idi. Ġdare diğer baĢbuğ sülaleleri/aileleri 
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arasında el değiĢtirmiĢse de, geliĢen siyasî h�kimiyet Ģuuru devam etmiĢtir. 2. Chao (329-351) 

sülalesi; Hsia (407-431); Kuzey Liang kırallığı (401-439); Lou-lan kırallığı (442-460); Kuzey Li-ang 

kırallığı (Tsü-kü/Chu-ch‟ü Mengsün tarafından kurulmuĢ, Tabgaçlar tarafından baĢkent Gu-tsang‟ın 

iĢgali ile 439 yılında yıkılmıĢtır). Bu son Hun Devleti‟nin Tabgaçlar tarafından yıkılması üzerine 

buradan kaçan Türk AĢina �ilesince temsil edilen, aynı Türk siy�sî h�kimiyet Ģuuru, Gôktürk 

h�kanlığına kadar ulaĢmıĢtır. 

III. yüzyıl  

3. yüzyıl KuĢan imparatorluğu ve Part imparatorluğunun çôküĢü ardından Sogd ile Baktria‟nın 

birleĢtirilerek Sasani Hanedanı yônetimindeki Ġran‟a dahil ediliĢi. 

3-17. yüzyıl arası Futhark veya Rünik alfabesi: Kuzey Avrupa Germen halkları arasında (Ġsveç, 

Norveç, Danimarka) kullanılan bir alfabedir.Yoğunluğu Ġsveç ve Norveç‟de olmak üzere Avrupa da 

3500 kaya yazıtının, bu alfabe ile yazıldığı kabul edilmiĢtir. Gerek Gôktürk diye anılan Türk kavmi, 

gerekse de Kuzey Avrupa Germen kavimleri bu temel alfabeden yararlanarak kendi yazı sistemlerini 

kurmuĢlardır. Bu alfabenin Gôktürk alfabesi ile aynı temelden kaynaklandığı ispat edilmiĢtir (3.-17. 

yüzyıl arası). 

220 �in‟de Han H�nedanlığı‟nın sona eriĢi. 

224-642 Ġran‟da Sasani egemenliği: I. ArdeĢir (224-241) Sasani Ġmparatorluğu‟nu kurudu. 

226 Sasaniler‟in Ġran‟da Partları devirmesi. 

IV. yüzyıl  

4. yüzyıl Moğol Yuan-yuan Devleti‟nin Moğolistan‟da kuruluĢu. 

304-351 Tu-kular (1. Chao: 304-329, Tu-ku, T‟u-ko sülalesi). Kurucusu Tu-ku baĢbuğu Liu Yüan 

olan devletin merkezi �in bôlgesindeki P‟ing ç‟eng idi. Ġdare diğer baĢbuğ sülaleleri/aileleri arasında el 

değiĢtirmiĢse de, geliĢen siyasî h�kimiyet Ģuuru devam etmiĢtir. 2. Chao: (329-351/2) sülalesi. 

304-329 Han Krallığı: Pinyang (�in)‟da kurulmuĢtur. 

315-557/386-534 Tabgaçlar ve Tabgaç/Topa Devleti: Tabgaçlar (Tabgaç/T‟o-pa/Wei sülalesi). 

Kuzey ġansi (Kuzey �in)‟de, ġa-mo han tarafından kurulmuĢ bir Türk devletidir. 4. yüzyıl sonlarına 

doğru Kuzey �in (ġan-si‟nin kuzeyi)‟de kudretli bir siyasî teĢekkül meydana getiren, �inliler‟in To-ba 

(T‟o-pa) dedikleri topluluğu Türkler “Tabgaç=ulu, muhterem, saygıdeğer” diye anmıĢlardır. Bilindiği 

gibi, sonra b�zı Kara-Hanlı hükümdarları tarafından unvan olarak (Tafgaç, Tamgaç) kullanılmıĢtır. 

KaĢgarlı Mahmud‟un, Türkler‟den bir bôlük olduğunu naklettiği Tabgaçlar, �in yıllıklarına gôre Asya 

Hunları‟ndan bir kısımdır ve sül�lenin resmî tarihinde (Wei-shu) Mo-tun, eski To-pa (Tabgaç) 

hükümdarı olarak gôsterilmiĢtir. �nce Kuzey ġan-si‟de Tai baĢkent olmak üzere küçük “Tai veya I. 
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T‟o-pa devleti”„ni (315-376) kuran Tabgaçlar, daha ilk baĢbuğları olarak bilinen ġa-mo-han (ôlm. 

277)‟dan itibaren diğer küçük Hun devletleri ve Sien-pi kütleleri ile mücadeleye giriĢtiler ve nihayet 

Ch‟in devleti baĢındaki, Tibet menĢeli Fu-Chien iktidarının çôkmesi (384) üzerine etraftaki (16 kadar) 

mahallî hükûmetçikleri idareleri altına alarak büyük bir devlet h�line geldiler. BaĢkenti P‟ing-ç‟eng 

(Tai/Ping-loy) Ģehri idi. Az sonra devletin nüfuzu, bir yandan Pekin yakınlarına, bir yandan Huang-ho 

Ģehri dirseğine kadar uzanmıĢtı. Budizim‟in de tesiriyle zamanla �inlileĢmiĢler ve Wei adını 

almıĢlardır. 

320-350 Hindistan‟da Gupta imparatorluğunun kurucusu I. Chandragupta‟nın saltanatı. 

320-550 Hindistan‟da Gupta Ġmparatorluğu. 

329-352 Chao Hun Devleti: Orta Asya‟da kurulmuĢtur. 

329-352 Yeni Chao Krallığı: Peçeli (�in)‟de kurulmuĢtur. 

337-370 Eski Yen Krallığı: Güney Mançurya‟da kurulmuĢtur. 

350/457-557 Ak Hun/Eftalitler‟in bir güç olarak belirmesi: Tarihi kayıtlarda Uar-Hunlar/Ak 

Hunlar/Eftalitler olarak yer alan bu Hun zümresi 350 yıllarında Altaylar havalisinden batıya doğru 

cereyan eden büyük gôç hareketi ile ilgilidir. Ġç Asya‟da Hun idaresinden iktidara gelen Sien-piler‟in 

yerine kurulan büyük Juan-juan Devleti‟nde Uar ve Hun adlarında iki kabile grubu 350‟lerde 

bilinmeyen bir sebeple o devletten ayrılarak bugünkü Güney Kazakistan bozkırına gelmiĢ, buranın 

eski Hun halkını Volga‟ya doğru ittikten (Avrupa Hunları) az sonra güneye yônelerek Afganistan‟ın 

Toharistan bôlgesine inmiĢti. 367‟ye doğru, buradaki eski KuĢan (Büyük Yüe-çi) ülkesine hükmeden 

“Kidarita h�nedanı”„nı da Baktria (Belh havalisi)‟ya süren bu Ġç Asyalı kütle, sôylendiği gibi Uar (Avar) 

ve Hun kabileler birliği idi. Bu birlik daha sonra Kang-kü (�u-Maveraünnehir) ve Sogd (Semerkant ve 

havalisi)‟un h�kimleri olarak (�ince‟deki Hiung-nu ve Avrupa dillerindeki Hun Ģekilleri arasında mahallî 

sôyleniĢlere gôre bazı ufak değiĢiklikler gôsteren) yukarıda sıraladığımız [Ak-Hun/Eftalit] adlar altında 

anılmıĢtır. H�kimiyetini batıda Hirkania (Gurgan. Hazar denizi‟nin güneyi)‟ya kadar geniĢleten bu 

devlet 5. asır ortalarından itibaren Heftal adında yeni bir hükümdar �ilesine s�hip olmuĢ (bu ad ilk 

defa 457‟de gôrülüyor) ve yıkıldığı 557 yılına kadar hem sül�le, hem kavim olarak (ôteki adlar ve Ak 

Hun adı ile birlikte) bu adı taĢımıĢtır. Ak Hun/Eftalit Devleti‟nin hakimiyet sahası Hazar kıyılarından 

Kuzey Hindistan‟a, Afganistan‟a, Ġç Asya‟ya kadar uzanmıĢtır (a.bkz.: 420-562). 

370 Batı (Avrupa) Hunları (370-469)‟nın siyasi bir güç olarak belirmeleri: Orta Asya 

steplerinden gelen Hunlar, kurucu baĢbuğ Balamir ônderliğinde Doğu Avrupa‟yı ve Batı Avrupa‟nın 

büyük bir kısmını ele geçirdiler. Avrupa Hunları‟nın kimlikleri hakkında ileri sürülen -Moğol, Ġsl�v, 

Germen menĢeli veya Türk-Moğol, Türk-Moğol-Mançu, Fin-Ugor karıĢımı yada Kafkas kavimlerinden 

bir kol- Ģeklindeki iddialar, son dônemde yapılmıĢ araĢtırmalarla daha da netleĢerek onların Asya 

Hunları‟na dayandığı anlaĢılmıĢtır. �in sahasında Hun adı altındaki siyasî hayatları (Hiung-nu/Asya 

Hunları) tarihe kavuĢmakla beraber, m.ô. 1. asırda �i-çi iktidarının yıkılması neticesinde, etrafa 
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dağılmıĢ olarak Sogdiyana (Seyhun-ôtesi)‟nın doğusunda, Kafkaslar‟ın kuzeyinde, hatt� Dinyeper 

nehri civarında ve bilhassa Aral gôlünün doğu bozkırlarında varlıklarını devam ettiren Türk kütleleri, 

oradaki diğer Türk zümreleri ve 1. asır sonlarından 2. asrın 2. yarısına kadar doğudan gelen Hun 

kalıntıları ile çoğalmıĢlar ve uzunca bir müddet s�kin bir hayat yaĢamak suretiyle güçlerini 

artırmıĢlardır. Bunların, büyük ihtimalle iklim değiĢikliği yüzünden veya son yıllarda geliĢen yeni bir 

gôrüĢe gôre, 350 yıllarında doğudan gelen Uar-hun baskısı karĢısında batıya yôneldikleri ve sonra 

Avrupa Hun imparatorluğunu kurdukları anlaĢılmıĢtır. Attil� zamanında bütün Avrupa‟da Türk 

h�kimiyetini gerçekleĢtirenlerin bu Asya Hunları neslinden oldukları çeĢitli vesikalarla 

belgelenmektedir. 

370-378 Hun baĢbuğu Balamir ve Tarihi Kavimler Gôçü‟nün baĢlaması: 4. asır ortalarından 

itibaren ilk olarak Volga ve Don ırmaklan arasındaki ovalarda yaĢayan Alan ülkesini ele geçiren 

Hunlar, kısa sürede Volga kıyılarında gôrünmeye baĢladılar. Bu sırada Gotlar‟ın iĢgali altındaki 

Karadenizin kuzeyinde; Don-Dinyeper arası Doğu Gotlar (Ostrogot) bunun batısı ise Batı Gotları 

(Vizigot) hüküm sürmekte idi. Daha batıda ise Transilvanya ve Galiçya‟da Gepidler, günümüzdeki 

Macaristan coğrafyasındaki Tisza nehri havalisinde Vandallar vardı. Bu Germen kavimleri yanında 

bôlgede daha küçük Germen kavimleri ve Ġr�nî, Ġsl�v toplulukları da bulunmakta idi. Hun baĢbuğu 

Balamir, ônce kısa süren çarpıĢmaların ardından Don ve Dinyester ırmakları arasındaki Ostrogot 

Devleti‟ni yıktı. Hun taarruzunun Ģiddeti yaklaĢık bugünkü Romanya topraklarının bir bôlümünde 

yaĢayan Vizigotlar (Batı Gotları) üzerinde de etkili oldu ve kral Atanarikh, kalabalık Got kütlesiyle 

batıya doğru kaçtı (375/376). Doğu ve Batı Gotlar‟ı bertaraf eden Hunlar kısa sürede Roma 

Imparatorluğu‟nun Tuna sınırına ulaĢtılar. �stün Hun askerî gücünün tazyiki ile baĢlayan ve 

kavimlerin birbirlerini yurtlarından sürmesi ile devam eden bu gôç dalgası, Roma imparatorluğunun 

kuzey eyaletlerini alt-üst ederek t� Ġspanya‟ya kadar uzandı, Avrupa‟nın etnik çehresini değiĢtiren 

tarihî “Kavimler Gôçü”nü baĢlatmıĢ oldu. Got, Alan ve Germenlerden de yardımcı kuvvetler teĢkil 

eden Hunlar, ilk defa 378 yılı baharında Tuna‟yı geçerek ôncü kuvvet mahiyetinde Trakya‟ya kadar 

ilerlediler. 

376-431 Batı Tsin Devleti: Doğu Kansu (�in)‟da kurulmuĢtur. 

384-409 Yeni Yen Krallığı: Hopei (�in)‟de kurulmuĢtur. 

385-394 Batı Yen Devleti: �anggan (�in)‟da kurulmuĢtur. 

385-403 Yeni Leang Devleti: Doğu Türkistan‟da kurulmuĢtur. 

386-556 Tabgaçlar (Tabgaç/T‟o-pa/Wei sülalesi) ve Tabgaç Devleti: Kuzey �in‟de, ġa-mo han 

tarafından kurulmuĢ bir Türk devletidir (a.bkz.: 315-557). 

394-414 Güney Leang Devleti: Doğu Kansu (�in)‟da kurulmuĢtur. 

395-396 Hunlar‟ın Anadolu‟ya akınları: Roma imparatoru Theodosios‟un ôlümü (395) üzerine 
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yeniden harekete geçen Hunlar iki koldan Roma topraklarında ilerlemeye baĢladılar. Bir kol 

Balkanlardan Trakya istikametine ilerlerken diğer bir kol da Kafkaslar‟dan Anadolu istik�metine 

yôneldi. Hunların Don havalisindeki doğu kanadı tarafından yürütülen Anadolu akını Kafkasları 

geçerek Erzurum, Karasu, Fırat vadileri, Melitene/Malatya, Kilikia/�ukurova, Edessa/Urfa ve Antakya 

üzerinden Suriye‟ye inerek Kudüs‟e yônelmiĢ, sonbahara doğru ise dônerek Orta Anadolu‟ya, 

Kappadokia-Galatia (Kayseri-Ankara havalisi)‟ya ulaĢmıĢ, oradan da Azerbaycan-Baku üzerinden 

merkeze dônüĢle sona ermiĢtir. 

395-410 Hunlar‟ın Trakya‟ya akınları ve Kavimler Gôçünün Ġkinci büyük dalgası: Batıya, 

Balkanlar üzerinden Trakya istik�metine yapılan Hun akınları ise, 400 yılına doğru artık iyice 

hissedilmeye baĢlandı ki, bu akınların baĢında, aynı zamanda Attil�‟ya kadar devam edecek Hun dıĢ 

siyasetinin esaslarını tesbit eden Uldız bulunmaktaydı. Bu siyasetin temeli; Doğu Roma/Bizans‟nın 

daima baskı altında tutulması ve Batı Roma ile iyi münasebetlerin devam ettirilmisi idi. Ġlk nüfuz 

sahası olarak Bizans‟ın seçilmesi, buna karĢın Batı Roma ile iyi iliĢkilerin devam ettirilmesinin sebebi; 

“Barbar” kavimlerin Batı Romalılar için olduğu kadar Hunlar için de düĢman olması ve onlara karĢı 

müĢterek hareket etme mecburiyetidir. Uldız‟ın bu siyasetini icraya baĢlaması ve Tuna‟da gôrünmesi 

ile Kavimler Gôçü‟nün ikinci büyük dalgası baĢlamıĢ oldu. Uldız‟ın ônündan kaçan Asding Vandalları 

ve Alarikh idaresindeki Vizigotlar Ġtalya topraklarına doğru çekildi. Romalılar bu ilk dalgayı Nisan 

402‟de durdurabildiyse de, arkasından gelen daha büyük Barbar akını karĢısında Hunlar‟dan yardım 

istemek zorunda kaldı. Vandal, Sueb, Kuad, Burgond, Sakson, Alaman vb. barbar kavimlerinin 

desteğinde Roma üzerine yürüyen Radagais, bôlgede büyük tahribat yaptı. Büyük Feasulae/Fiesole 

(Floransa‟nın güneyinde) muharebesinde, Uldız komutasındaki Romalı kuvvetlerle takviyeli Hun 

ordusu, barbar ordusunu mağlup etti, Radagais yakalandı ve idam edildi (Ağustos 406). Bu savaĢla 

çaresiz kalan Roma kurtarılırken, Hunlar için Batı istikametinde birer engel olarak gôrülen Vandal, 

Alan, Süeb, Sarmat, Kelt vb. barbar kütleleri Ren‟in ôtesine, Galya‟ya atıldı. Hunlar için bôlgede rahat 

hareket imkanı doğdu. 

397-439 Kuzey Leang Devleti: Doğu Türkistan‟da kurulmuĢtur. 

V. yüzyıl  

401-439 Kuzey Liang: �in‟de kurulmuĢ Hun bakiyyesi bir Türk devletidir. 

407-431 Hsia/Hia Hun Devleti: ġansi (�in)‟de kurulmuĢ Hun bakiyyesi bir Türk devletidir. 

410 404-409 arasında Tuna‟yı geçerek Bizans‟a ait bazı kôprü baĢlarını zapt edip, Bizansı 

tehdit ile barıĢa zorlamıĢ olan Hun baĢbuğu ve kumandanı Uldız ôldü. 

410-422 Uldız‟ın ardından Batı Avrupa Hunları‟nın baĢına Karaton geçti. 

420-562 Ak Hunlar/Eft�litler (Orta Doğu Hunları) devleti (a.bkz.: 350/457-557). 

422-434 Hun imparatorluğunun baĢına geçen Rua, bôlgede Bizans entrikalarını bertaraf için 
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çıktığı Balkan seferi sonunda Bizans‟ı yıllık vergiye bağlamıĢtır (422). Batı Roma tahtına henüz 4 

yaĢındaki Valentinianus III‟ün getirilmesini kabul etmeyen Bizans imparatoru Theodosios II‟nin 423 

yılında Ġtalya üzerine ordu ve donanmasını sevketmesi Hun-Roma yakınlaĢmasını daha da arttırdı. 60 

bin kiĢilik Hun süvarisinin Ġtalya‟ya yardım için yônelmesi, Bizans‟ın derhal savaĢmadan çekilmesi ile 

neticelendi. �stelik Hunlar‟a ağırca bir harp tazminatı da ôdemek zorunda kaldılar. Gôrüldüğü üzere 

Rua‟nın kuvvetli Ģahsiyeti ile bôlgede kısa sürede belirleyici güç durumuna yükselen Hunlar, Her iki 

Roma Devleti‟nin iç ve dıĢ siyasetine yôn vermeye baĢladılar. Yine Hunlara t�bî barbar kavimleri de 

ne Roma, ne de Bizans‟a güvenerek kalkıĢma gücünden mahrum kaldılar. Hunlar, Vizigotların 

yenilgisinden sonraki yarım yüzyıl içinde Orta Avrupa‟daki Germen kôkenli halklann çoğunu 

egemenlik altına alarak Romalılar adına savaĢmaya baĢladılar. 432‟ye gelindiğinde çeĢitli Hun 

gruplarının ônderleri, Rua (Rugila) adlı tek bir hükümdarın yônetiminde birleĢmiĢ bulunuyordu. 

424-452 Ġmparator T‟ai-wu ve Türk Tabgaç Devleti‟nin altın yılları: �in‟in ônemli baĢkentlerini ele 

geçirerek h�kimiyetini Sarı-nehir bôlgelerine yayan ve bütün Kuzey �in‟i tek idarede birleĢtiren büyük 

imparator T‟ai-wu devrinde (424-452) Tabgaç devleti en parlak çağını yaĢadı. Sırasıyla ônce 2. Ts‟in, 

Hun Hsia, Moğolistan‟daki Juan-juan, Ġç Asya‟daki Vu-sun, Yue-pan devletlerini ve Kuça, K�Ģgar, 

KaraĢar, Turfan baĢta olmak üzere 30 kadar Ģehir-devletçik-leri idaresine bağlayan T‟ai-wu, 439‟da da 

Kansu‟daki Kuzey-Liang Hun devleti‟ni ortadan kaldırmıĢ, bôylece de ünlü Ġpek Yolu güzergahını 

tekrar Türk h�kimiyet sahasına dahil etmiĢtir…. Ġmparatorluk merkezini bozkır bôlgesinde (Kuzey 

ġan-si) tutan T‟ai-wu, o sıralarda �in‟de yayılmakta olan Budizm‟in Türkler arasına nüfuzunu 

ônlemeğe çalıĢıyor, idaresi altındaki �in topraklarında bile Budistler‟in faaliyetlerini kontrol ediyordu. 

Tapınaklarda �yinler dıĢında din propagandasını yasaklayan bir emirn�me çıkarmıĢ (438) ve 446‟da 

emre ri�yet etmeyenlerin Ģiddetle takibini emretmiĢti. T‟ai-wu‟nun, Türk bünyesi ve seciyesini 

Budizm‟in bozucu tesirinden korumak maksadını güden bu tutumunun m�na ve değeri çok sonra 

anlaĢılmıĢtır. Tedbirlerin ehemmiyetini farkedemeyen halefleri zamanında gittikçe geliĢen Budizm‟in 

yayılıĢı, sonra büsbütün hızlanarak, Tabgaç topluluğunun �inlileĢmesine zemin hazırladı. 

434-445 Attil�‟nın Bleda ile ortaklaĢa Hun tahtına oturması (tek baĢına hakimiyeti ise 445-453 

yılları arasındadır): Atilla ile ağabeyi Bleda‟nın devraldığı imparatorluğun sınırlan, batıda Alp Dağları 

ve Baltık Denizi‟nden doğuda Hazar Denizi yakınlarına kadar uzanıyordu. Taht ortağı kardeĢi 

Bleda/Buda eğlenceye düĢkün ve yônetim kaabiliyeti olmadığından 445‟de eceli ile ôlene kadar 

devleti neredeyse Attil� tek baĢına idare etti. 

434 Margos BarıĢı: Ġki kardeĢin hükümdarlığı ortaklaĢa üstlendikten sonra yaptıklarıyla ilgili 

olarak bilinen ilk olay, Margus (Pozarevac) kentinde Bizans Ġmparatorluğu ile imzaladıktarı banĢ 

antlaĢmasıdır. Attil�‟nın barıĢ Ģartlarını adet� dikte ettirdiği bu antlaĢmayla Romalılar, Hunlara 

verdikleri vergi/haracı iki katına çıkaracak ve ileride her yıl 300 kg altın ôdeyecekler, bundan bôyle 

Hunlar‟a bağlı kavimlerle müzakere edemeyecek, ittifaklara giremeyecek, Hunlar‟dan kaçanlara 

(bunlar bizans tebası olsa da) sığınma hakkı tanımayacaklardır. 

435 Margus barıĢı ile batıda h�kimiyeti pekiĢtiren ve doğuya yônelen Attil�, Ġdil/Volga 
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kıyılarındaki ġaragur (Ak-Ogur) lar‟ın ayaklanma teĢebbüsünü bastırdı. 

439 Kuzey Li-ang (Pei-Liang) kırallığı‟nın yıkılıĢı: (Tsü-kü/Chu-ch‟ü Mengsün tarafından 

Kansu‟da kurulmuĢ, Tabgaçlar tarafından baĢkent Gu-tsang‟ın iĢgali ile 439 yılında yıkılmıĢtır). Bu 

Hun Devleti‟nin Tabgaçlar tarafından yıkılması üzerine buradan kaçan Türk AĢina �ilesince temsil 

edilen, Türk siy�sî h�kimiyet Ģuuru, Gôktürk h�kanlığına kadar ulaĢmıĢtır. 

440 Eftalitler (sonraları Batı‟da Avarlar olarak bilinecek olan Ak Hunlar), Maveraünnehir, 

Baktria, Horasan ve Doğu Ġran‟ı iĢgal için, Altay bôlgesinden güneye indiler. 

441-442 Atilla‟nın Birinci Balkan Seferi: Bizans‟ın 434 tarihli anlaĢma Ģartlarını yerine getirmede 

gevĢek davranması, Attil�‟nın 440‟dan itibaren Bizans‟a yônelmesini gerektirdi. Düzenlenen Birinci 

Balkan seferi (441-442) Tuna boylarındaki müstahkem mevki ve kalelerin ele geçiĢiyle Trakya 

istikametinde ilerledi. Bizans‟ın, Batı Romanın aracılığıyla barıĢ Ģartlarına riayeti garanti etmesi 

üzerine sefer sona erdi. Artık Balkanlar bôlgesinde Hunlar‟a karĢı durabilecek bir kuvvet kalmamıĢ 

oluyordu. 

442-460 Lou-Lan Hun krallığı/devleti: �in/Orta Asya‟da kurulmuĢ Hun bakiyyesi bir Türk 

devletidir. 

445-453 Attil� tek baĢına Hun tahtının temsilcisi. KardeĢi Bleda‟nın 445‟te ôlümü ardından Atilla, 

453 yılında ôlene kadar tek baĢına devleti idare edecek ve Avrupa‟da tam bir Hun üstünlüğü 

yaĢanacaktır. 

447 Atilla‟nın Ġkinci Balkan Seferi: 445‟de kardeĢi Bleda‟nın ôlümüyle devlete tek baĢına h�kim 

olan Attil� gücünün zirvesine ulaĢmıĢtı. Avrupa‟da: “SavaĢ tanrısı Ares‟in kılıcının Attil�nın eline 

verildiği, dolayısıyla da yeryüzüne hükmetme yetkisinin tanrı tarafından Atti�‟ya verildiği inancı” dalga 

dalga yayıldı. Bizans‟ın yine barıĢ Ģartlarını uygulamadaki isteksiz tutumu Ġkinci Balkan Seferi (447)‟ne 

sebeb oldu. Bizans baĢkentini kuĢatmak üzere Büyük �ekmece‟ye kadar gelen Hun kuvvetleri 

karĢısında aman dileyen Ġmparaor Theosios‟la Ģartları daha da ağırlaĢtırılan yeni bir andlaĢma yapıldı 

(Anatolios BarıĢı). Fakat hal� uslanmayan Bizans imparatoru, elçilik heyeti kılıfında Attil�‟ya karĢı bir 

suikast teĢebbüsünde bulundu. Fakat bu teĢebbüsten haberdar alan Attil�, suikastçıların da arasında 

bulunduğu Bizans heyetine dokunmadı. Onu teskin için gônderilen yeni elçilik heyeti de Attil�yı s�kin 

ve yumuĢak buldu. Zira Attil� artık dıĢ siyasetini değiĢtirmiĢ, Batı Roma‟ya yônelme zamanının 

geldiğine karar vermiĢti. 

448-451 Atilla‟nın Batı Roma Seferi: Atilla‟ya verdisini vermeye devam eden ve bu sırada kôylü 

isyanlarıyla uğraĢan Batı roma, aynı zamanda muhtemel bir karĢılaĢma için askeri hazırlıklar 

yapmaktaydı. Bu faaliyetlerden haberdar olan Atilla da 448‟den itibaren iki yıl siyasî ve askerî 

hazırlıkların ardından diplomatik taarruza karar verdi. Daha ônce evlenme teklifinde bulunan, 

Ġmparator Valentinianus III‟ün kız kardeĢi Honoria‟nın teklifini kabul ettiğini ve de çeyiz olarak 

Honorianın hissesine düĢen Roma imp.nun yônetimine iĢtirak hakkının tanınması isteğini bildirdi. 
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Teklifinin reddi üzerine Attil�, yarıya yakını Türklerden oluĢan Germen ve Ġsl�v yardımcı kuvvetlerinin 

bulunduğu 200 bin kiĢilik ordusuyla, Orta Macaristan‟dan hareketle Roma üzerine yürüdü (451). 20 

Haziran 451 tarihinde Katalaunum (Troyes Ģehrinin batısındaki Champagne ovasına doğru)‟da iki 

ordu karĢılaĢtı (Catalauni Ovası �arpıĢması). 24 saat süren savaĢ sonunda Attil�, Roma ordusunu 

tam bir imha ile yok etmeden ordusunu savaĢ meydanından çekti. Roma ordusu dağılmıĢ, Batı Gotlar 

ve Frank kuvvetleri de savaĢ meydanından çekilmiĢlerdi. �stelik Roma baĢkumandanı Aetius bir ara 

yanlıĢlıkla Hun kuvvetleri arasına düĢmüĢ, daha sonra kurtulmuĢtu. Attil�‟nın çekilmesinin sebebi; 

Roma‟nın insan ve asker deposu olan Galya barbarlarını safdıĢı bıraktığı ve Roma müttefiklerinin 

savaĢ gücünü kırdığı düĢüncesi olsa gerektir. Gerçekten de Roma desteksiz bırakılmıĢ, Aetius da 

gôzden düĢmüĢtür. 

452 Atilla‟nın Ġkinci Batı Roma Seferi: 451‟de Galya‟daki Catalauni Ovası �arpıĢması‟nda 

Roma ve Vizigot kuvvetleri karĢısında neticesiz savaĢın ardından Attil�, 452 baharında 100 bin kiĢilik 

bir ordu ile yeniden Ġtalya seferine çıktığında, Roma‟nın Hunlar‟a karĢı çıkaracak kuvveti kalmadığı 

ortaya çıktı. Attil�, Julia Alpleri‟nden inip Po ovasına girdi. Amelia bôlgesini iĢgale baĢlamasıyla 

Ġmparatorluğun o sıradaki baĢkenti olan Ravenna‟nın Hun tehdidi ile karĢı karĢıya kalması, Roma 

sarayını, halkını ve barıĢ yapma taraftarı olan Senato‟yu endiĢe ve korkuya gark etti. Kilise de 

barıĢtan yana idi. Papa Leo I. baĢkanlığındaki Roma barıĢ heyeti, Attil�‟dan Roma‟yı esirgemesi 

ricasında bulundu (Temmuz ortası 452). Kıtlık ve salgın hastalıkların da zorlamasıyla bu em�nı kabul 

eden Attil�, büyük bir yanılgıyla Bizans gibi Batı Roma‟nın da kendi ir�desine bağlandığı inancıyla 

merkeze dôndü. 

453 Atilla ôldü: Ġkinci Batı Roma/Ġtalya seferinin ardından Atilla, Ģimdi sıranın “Dünya 

h�kimiyeti”„nin gerçekleĢebilmesi için, Orta Doğu‟daki Sasaniler‟in itaat altına alınmasında olduğu 

inancında idi. Fakat O, Ġtalya seferinden dônüĢte, zifaf gecesinde kan kusarak, 60 yaĢında ôldü (453). 

453-469 Avrupa/Batı Hunlarının siyasi tarihinin sona ermesi: Yerine Hun tahtına geçen oğulları 

(sırasıyla; Ġlek (453-454), Dengizik (454-469), Ġrnek (469) babalarının yerini tutamadılar. Germen 

kavimlerine karĢı yaptığı savaĢta Ġlek‟in ôlümü ardından, Dengizik de yeniden hakimiyet ve birlik 

uğrunda Bizans karĢısında can verdi. Ardından Hun tahtına oturan Ġrnek (469)‟in ise artık Orta 

Avrupa‟da tutunamayacağı inancıyla, kendisine bağlı Hun kütleleriyle Karadeniz‟in batı kıyılarına 

dônüĢü Avrupa Hun Ġmparatorluğu‟nun tarihe intikali anlamına gelmekteydi. Batı kanadının merkezi 

Tuna, doğu kanadının ise Dinyeper havalisi olan Hun imparatorluğunun h�kimiyet sahası içinde (370-

453 tarihleri arasında Doğu Avrupa, Batı Avrupa ve diğer coğrafyalarda yapılan akınlar, savaĢlar 

neticesinde) baĢlıca Ģu topluluklar/kavimler bulunmaktaydı: Germenler (doğudan batıya): Doğu Got, 

Gepid, Turciling, Sueb, Markoman, Kuad, Herul, Rugi, Skir. Ġsl�vlar (Orta ve Batı Rusya‟da): Veneda, 

Ant, Sklaven. Ġranlılar (Kafkaslar‟dan Tuna‟ya kadar dağınık halde): Alan, Sarmat, BaĢtarna, Neur, 

Roxolan. Fin-Ugorlar (Ural‟dan Baltık‟a kadar): �eremis, Mordvin, Merya, VeĢi, �ud, Est, Vidivari. 

Türkler: Ġmparatorluğun her tarafına yayılmıĢ olarak Hunlar, Karadeniz‟in kuzey düzlüklerinde 

Volga‟ya kadar BeĢ-ogur, On-ogur, ġaragur, Azak‟ın batısında Akatir, Volga‟nın doğusunda Sabar ve 

baĢka Türk kütleleri. Sayıları 45‟e ulaĢan bu kavimler/topluluklar/zümreler, yalnız reisleri, Ģefleri veya 
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krallarının devlete bağlılığından oluĢmuĢ olan bir siyasî birliğin üyesi idiler. Hun devleti dahilinde 

umumiyetle sulh ve sükun hüküm sürerken, Roma imp. sık sık t�bî kavimlerin isyanlarıyla 

çalkalanmaktaydı. Batı Roma bu isyanlarla ancak Hunlar‟ın yardımlarıyla baĢedebilmekteydi. Hunların 

bu isyanlara karĢı Romaya desteği, aynı zamanda 436‟dan itibaren bütün “Germania”nın Türk 

idaresine geçmesi neticesini verdi. Bu vesileyle Ģu kavimler de Hun h�imiyet sahasına dahil edildi: 

Burgondlar, Bayavurlar, Yuthanglar, aĢağı Ren sahasındaki Franklar, Turingler, Longobardlar. Hatt� 

Hun h�kimiyeti, Kuzey Denizi ve ManĢ kıyıları ile Okyanus adalarına kadar kadar geniĢledi. 

455-469 Hun üstünlüğünün sona ermesi ve tarihe intikali: Atilla Atilla‟nın ôlümünden (453) sonra 

imparatorluk kendi aralarında çatıĢmaya baĢlayan oğulları arasında paylaĢıldı. Yerel halkların 

baĢkaldırılarıyla da mücadele etmek zorunda kalan Hunlar, Pannonia‟da, yeri saptanamayan Nedao 

Irmağı yakınlarındaki büyük bir savaĢta Gepidler, Ostrogotlar, Heruller ve baĢka halkların birliği 

karĢısında bozguna uğradılar (455). Bundan sonra ônemli bir güç olmaktan çıkarak toplumsal ve 

siyasal açıdan dağılmaya yüz tuttular. Son Hun baĢbuğu Ġrnek (469)‟in ise artık Orta Avrupa‟da 

tutunamayacağı inancıyla, kendisine bağlı Hun kütleleriyle Karadeniz‟in batı kıyılarına dônüĢü ile 

Avrupa Hun Ġmparatorluğu tarihe intikal etti. 

460 Eftalitler, KuĢanlar Devleti‟ni ele geçirerek Hindistan‟ı istila ettiler. 

461-576 Sabar Devleti: Mil�dî 5. ve 6. yüzyıllarda Batı Sibirya ile Kafkaslar‟ın kuzeyinde mühim 

tarihî roller oynamıĢ bir Türk topluluğudur. Erken tarihleri hakkında kesin bilgiler bulunmayan 

Sabarların asıl yurtlarının, Tanrı Dağları‟nın batısı ile Ġli nehri sahası ve de Büyük Asya Hun imp.na 

bağlı topluluklardan biri olmaları icabeder. Sabarlar hakkındaki ilk kesin haberleri, 461-465 tarihleri 

arasında Batı Sibirya kavimleri arasında yaĢanan gôç h�diseleri münasebetiyle bilgi veren 5. y.yıl 

Bizans tarihçisi Priskos‟ta bulmaktayız. Bu habere gôre, doğudan gelen Avar baskısı karĢısında 

Sabarlar yerlerini terkedip batıya yônelmiĢler, Altaylar-Ural dağları arası düzlüklerde (bugünkü 

Kazakistan bozkırlarının güney sahası) yaĢayan Ogur-Türk boylarını yurtlarından atarak, Tobol ve 

ĠĢim ırmakları çevresinde yerleĢmiĢlerdir. Aynı sahada kurulduğu bilinen Sibir Hanlığı (16. asır)‟nın da 

baĢkenti Sibir adını taĢıyordu. Bu kelime zamanla çok geniĢ bir coğrafyayı ifade etmiĢtir (Sibirya). 

Ruslar‟ın ônce Sibir (Ġsker) Ģehrini ele geçirerek bôlgeye verdikleri bu ad, Rus harek�tı doğuya 

ilerledikçe daha geniĢ sahaları gôstermiĢ, bôylece Sabar Türkleri‟nin h�tırası günümüze kadar 

yaĢamağa devam etmiĢtir. 503 yılında Doğu Avrupa‟da Bulgar gruplarını h�kimiyetleri altına alan ve 

Sabarlardan kalabalık bir kütlenin 515 sonlarında Ġdil-Don arasında ve Kafkasların kuzeyindeki Kuban 

boylarına yerleĢmesiyle Bizans ve Sasani Ġmparatorlukları ile komĢu olan Sabarlar, Doğu Avrupa 

tarihinde ônemli roller oynamıĢlardır. Balak (Belek?) idaresinde büyük çapta askerî faaliyet gôsteren 

Sabarlar‟ın, Sasaniler‟le anlaĢarak, Bizans‟a karĢı savaĢtıkları (516), Ermeniye bôlgesine akınlar 

yaptıkları ve arkasından Anadolu‟ya girerek Kayseri, Ankara, Konya dolaylarına kadar ilerledikleri 

bilinmektedir. Sasaniler‟le yaptıkları savaĢlarda hayli yıpranan Sabarlar, 557‟ye doğru da Avarlar‟dan 

ağır bir darbe yemiĢlerdir. Kısa süre sonra ise Sabar sahası, Kara Deniz‟e kadar h�kimiyet sahasını 

geniĢleten Gôktürk id�resine girmiĢtir. Güney Kafkasya‟daki h�kimiyetlerine de 576‟da Bizans 

tarafından son verilen Sabarlar, Kür nehrinin güneyine yerleĢtirilmiĢlerdir. 7. yüzyıl ortalarına kadar 
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dağınık halde yaĢamıĢlar, bu sıralarda ortaya çıkan Hazar H�kanlığı‟nın esas kütlesini teĢkil 

etmiĢlerdir. 

469 Son Hun baĢbuğu Ġrnek: 455 bozgunu ardından Ġrnek, artık Orta Avrupa‟da 

tutunamayacağı inancıyla, kendisine bağlı Hun kütleleriyle Karadeniz‟in batı kıyılarına dôndü (469). 

Bu Avrupa Hun Ġmparatorluğu‟nun tarihe intikali anlamına geliyordu. 

470 Ak Hun hükümdarı Kün-Han‟ın Gupta Devleti‟ni ortadan kaldırması: Yazdgird II zamanının 

(438-457) sonlarına doğru Uar-Hun/Ak Hun‟ların baĢında bulunan Eftal (Abdel) h�nedanından, Kün-

han Ġran iç iĢlerine karıĢarak, him�yesine aldığı valîahd Peroz (Fîrûz)‟u Sasani tahtına çıkarmıĢ (458-

484), h�kimiyetini Kuzey Hindistan‟a doğru geniĢleterek orada, baĢında Skandagupta‟nın bulunduğu 

Gupta devleti‟ni dağıtmıĢtı (470‟e doğru). 

484 Ak Hun/Eftalitler, Ceyhun kıyılarında Sasaniler‟i mağlûp ederek Herat bôlgesini aldılar ve 

Sasaniler‟i yıllık vergiye bağladılar. 

VI. yüzyıl  

534 Tabgaç Devleti‟nin ikiye bôlünüĢü: 480‟den itibaren Kuça ve etrafını Juan-juanlar‟a 

kaptıran ve 494‟de baĢkenti, Devlet meclisinin muhalefetine rağmen, bozkır bôlgesinden güneydeki 

�in merkezi Lo-Yang‟a nakleden Ġmparator Hong II (Hio-wen, 471-499), Türk tôresine karĢı ağırlık 

kazanan bu soysuzlaĢmayı (479‟da yalnız baĢkentte 100 tapınak ve 2000‟den fazla rahip 

bulunuyordu) 495 yılında, Türk ôrfünü, geleneklerini, giyimini, Tabgaç dilini ve hatt� yazıĢmalarda 

Türkçe t�birlerin kullanılmasını yasaklamakla tamamladı. Tabiatiyle Türk atalarının askerî vasfını 

kaybeden Tabgaç devleti, yeni bôlgenin ve yerli �in halkının yol açtığı iktis�dî ve sosyal sebeplerden 

de gittikçe gücünü kaybetmekte idi. Bütün Kuzey �in‟e hükmetmiĢ olan bu devlet 534‟e doğru (Ho-

nan‟da) Doğu Weileri ve (�‟ang-an‟da) Kuzey veya Batı Weileri olarak ikiye ayrıldı ve kısa zaman 

sonra bütün arazileri �inli h�nedanlara intikal etti. 

540-550 Son Gupta imparatoru Vishnugupta‟nın saltanatı. 

550-557 Tabgaç Devleti ve siyasi varlığının tarihe intikali: 534 yılındaki bôlünmenin ardından 

hızla �inlileĢen ve �in siyasi ve kültürünün tesiri altına giren bu iki Tabgaç devleti‟nin toprakları �inli 

sülalerlerin eline geçti. Doğu Weileri‟nin siyasi hakimiyeti ve toprakları yerini Ts‟i/Ch‟i sülalesine (550-

557), Batı Weileri‟nin siyasi hakimiyeti ve toprakları ise yerini Chou sül�lesi (557-581)‟ne terketti. 

Bôylece Tabgaçlar siysi tarihten silindiler. 

552-745 “Türk” kelimesini Türk devletinin resmî adı olarak ilk kullanan siyasî teĢekkül Gôktürk 

h�kanlığı: Türkler, Yuan-Yuan Ġmparatorluğu‟nu yıkarak Türk Hanlığı‟nı kurdular. Bu Türk Hanlığı, 

Ģeklî olarak Batı ve Doğu diye iki Hanlığa bôlünecektir. 

552 I. Gôktürk Kağanlığı‟nın kurucusu Bumin Kağan ôldü. 
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552-582/630 I. Gôktürk Kağanlığı: Gôktürk devletinin kurucu yabgusu Bumin, bir “Tôles” 

isyanını bastırdıktan sonra (546), Juan-juan hükümdarı ile eĢdeğer olduğunu gôstermek için onun 

kızıyla evlenmek istemiĢ, fakat bu isteği reddedilmiĢtir. Bunun üzerine bir Tabgaç prensesi ile evlenen 

Bumin, vurduğu ağır darbe neticesinde Juan-juan devletini yıkmıĢ (552 baĢları) ve resmen “Ġl-kagan” 

unvanını alarak, �tüken (Eski Hun Ġmp.nun baĢkent bôlgesi) merkezli müstakil Gôktürk H�kanlığı‟nı 

kurmuĢtur (552). Kendi manevî ağırlığı altında olmak üzere devletin Batı kanadının idaresini kardeĢi 

Ġstemi (ĠĢtemi, She-ti-mi 552-576)‟ye veren Bumin, aynı yıl içerisinde (552) ôlmüĢtür. Batı kanadında 

Ġstemi, doğunun yüksek h�kimiyetini tanıyan ve fetihlerine devam ederken, �tüken‟de (Doğu 

kanadının baĢına da) Bumin‟in oğulları K‟o-lo (Kara) ve arkasından da kardeĢi Mu-kan (553-572) 

geçmiĢtir. Mu-kan ve Ġstemi‟nin baĢında bulunduğu Gôktürk h�kanlığı bu devrede haĢmetli çağına 

ulaĢmıĢtır. 

552-576 I. Gôktürk Kağanlığı‟nda Ġstemi (Batı kanadı kaganı 552-576) ve Mukan (�tüken‟de 

doğu kanadı kaganı 553-572) dônemi. 

552-576 Bumin‟in oğlu Gôktürk devletinin batı kanadı kağanı Ġstemi (552-576) dônemi: 

Ġstemi‟nin kumandası altındaki imparatorluğun bu batı ordusu da, kendi bôlgesinde harek�tlara devam 

etti. Kısa sürede Altayların batısını Isık gôl ve Tanrı dağları‟na kadar h�kimiyeti altına aldı. Askerî ve 

siyasî faaliyet ve temasları sonucu Bizans ve Sasani gibi dônemin iki büyük imparatorluğunu Gôktürk 

politikası izinden yürümeye zorladı. Bôylece Gôktürk h�kanlığını bir dünya devleti payesine yükselmiĢ 

oldu. Ġstemi Ġpek Yolu‟nu ve ticaretini ele geçirmek için, Sasaniler ile iĢbirliği yaparak Ak-Hunlar‟ın 

siyasi varlığına son verdi (557) ve bu amacına ulaĢtı. Ak-Hun toprakları iki devlet arasında paylaĢıldı. 

Bôylece Fergana‟nın bir kısmı, Batı Türkistan‟ın güneyi, K�Ģgar, Hoten vb. bôlgelerin Gôktürkler‟e 

intikali ile Ġç-Asya kervan yolu (Ġpek Yolu) da üçüncü defa Türkler‟in eline geçmiĢ oluyordu. 

553-572 Bumin‟in oğlu Gôktürk Devleti‟nin doğu kanadı kağanı Mu-kan (553-572) dônemi: 555 

yılında son Juan-juan kalıntılarını da ortadan kaldıran Mu-kan kağan, doğudaki K‟i-tanlar‟ın ve 

kuzeydeki Kırgızlar‟ın ülkelerini de h�kimiyet sahasına dahil etti. Arkasından �in‟e yônelerek; ônce 

�in‟de Tabgaçlar‟ın yerine geçmiĢ olan Chou h�nedanı (557-581) ve sonra da diğer �inli Ts‟i (Ch‟i) 

h�nedanı (550-557)‟nı baskı altına aldı. Bu suretle batıda Ġstemi‟nin harek�tlarından bunalan ve 

Gôktürkler‟e karĢı �in‟den yardım isteyen Ak-Hun Eftalit Devleti‟ne ve Maveraünnehir bôlgesine �in 

askerî desteğini kesmiĢ oldu. 100 bin kiĢilik büyük bir orduya malik olan Mukan kaganın, 564 yılında 

Ts‟i‟nin baĢkenti Tsin-yang‟ı muhasara ettmesiyle Gôktürk baskı ve nüfuzunu daha bir Ģiddetle 

üzerinde hisseden �in Chou imparatoru Wu-ti, Gôktürk baskısını Mukan‟ın kızı AĢina ile evlenmek 

suretiyle (568) hafifletebildi. Gôrüldüğü üzere kısa sürede Ġmparatorluğun Doğu kanadı, baĢta �in 

olmak üzere bôlgede Gôktürk h�kimiyetini gerçekleĢtirmiĢ oldu. 

553-568 Türkler ve Sasaniler, Eftalitleri ortadan kaldırmak için ittifak ettiler. 

557 Eftalit/Ak Hun Devletinin, hakimiyetinin sonu: Ġran‟da AnûĢîrv�n büyük bir devlet adamı 

olarak belirdikçe, Ak Hun-Eftalitler sônükleĢti. 552 yılında Orta Asya‟da Gôktürk h�kanlığı kurulup 
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Ġstemi Yabgu, Maveraünnehir bôlgesinde faaliyete geçtiği zaman ise, iki büyük imparatorluk arasında 

sıkıĢan Ak Hun-Eftalit Devleti‟nin, Gôktürkler‟in mücadeleye giriĢtikleri Juan-juanlar‟la olan siy�sî ve 

sıhrî r�bıtaları da fayda vermedi. AnûĢîrv�n ile Ġstemi‟nin ortaklaĢa hareketleri neticesinde Ak Hun 

iktid�rı yıkıldı ve ülke Gôktürkler‟le Ġranlılar arasında paylaĢıldı (557). Son temsilcisi Ak Hunlar olan ve 

üç kol h�linde geliĢmiĢ olan Hun siy�sî h�kimiyeti -Kafkasya‟daki (Derbend kuzeyi-Hazar denizi 

arasında) Hunlar‟ın Hazar H�kanlığı idaresine girinceye kadar süren kısa h�kimiyetleri dıĢında- bu 

suretle tarihe karıĢmakla beraber, Hunlar‟a mensup Türk soyundan çeĢitli kütleler, büyük Hun çağında 

Ģahsiyetini bulan zengin kültürleri ile gôreceğimiz gibi, Asya, Avrupa ve Afrika kıt‟alarında, Tabgaç, 

Gôktürk, TürgiĢ, Karluk, Uygur, Oğuz, Bulgar, Sabar, Hazar, Kuman Peçenek vb. gibi türlü adlar 

altında ve yeni, güçlü devletler, imparatorluklar kurarak yaĢamağa devam etmiĢlerdir. Türk milleti 

denilen büyük �ilenin çocukları olan bu kütleler, aynı zamanda Rus, Macar, Ġsl�v-Bulgar, Romen, 

Gürcü devletlerinin kuruluĢ ve geliĢmelerinde baĢlıca rol oynamıĢlar ve daha sonraki bütün Türk-Ġsl�m 

siy�sî teĢekküllerine askerî, hukûkî ve sosyal yônlerden ana kaynak vazifesini gôrmüĢlerdir. 

557-579 �in‟de Chou sül�lesi, Türk Tabgaçlar‟ın yerini aldı. Gôktürk kaganı Mukan tarafından 

ortadan kaldırıldı. 

558-805 Avar H�kanlığı: Frank Krallığı ile Bizans imparatorluğu arasında Orta Avrupa‟da, Hun, 

Sabar ve Ogur kalıntılarının bir karıĢımı olarak kurulan devlet, bôlgedeki çeĢitli Germen ve Ġsl�v 

kabîlelerini de h�kimiyeti altına alarak 250 yıl Avrupa siyasetine yôn vermiĢtir. H�kimiyet sahası 

bugünkü Macaristan, Arnavutluk, Hırvatistan, �ekoslovakya, Avusturya ve güney Almanya‟yı 

kapsamaktaydı. Avrupa Avar h�kanlığı kurucularının Türklüğü, araĢtırmalar ilerledikçe daha da 

kesinlik kazanmıĢtır. Asıl çekirdeğini Türk unsurunun teĢkil ettiği Avar ordusunda, kalabalık Germen 

ve Ġsl�v yardımcı kıtaları da kullanılmaktaydı. Avar H�kanlığı‟nın ôzellikle Ġsl�v kavimleri üzerinde 

büyük tesiri olduğu anlaĢılıyor. 4. yüzyıla kadar Germen Got‟ların, daha sonra Hun Ġmparatorluğu‟na 

bağlı olarak Türkler‟in h�kimiyetine giren Ġsl�v topluluklarının tarihi o zamandan itibaren aĢağı yukarı 

“Türk tarihinin bir parçası” durumuna girmiĢtir. Kalabalık Ġsl�v kütlelerinin çeĢitli Doğu Avrupa 

bôlgelerine ve Balkanlar‟a dağılması h�disesi daha çok Avarlar devrinde vukua gelmiĢ ve bu büyük 

ôlçüdeki gôçler “Avar h�kanlığı‟nca ihtiyaç duyulan toprak mahsullerini elde etmek için onlara tarım 

iĢleri, aynı zamanda, sınır bekçiliği yaptırmak maksadı ile” Avar idaresi tarafından hazırlanmıĢ ve 

tatbik edilmiĢtir. Bu suretle türlü Ġsl�v kabileleri bugünkü �ekoslavakya‟ya, Elbe nehri boyuna, 

Dalmaçya kıyılarına, Balkanlar‟a sevkedilmiĢlerdir. Bôylece, 584‟de piskopos Suriyeli Johannes‟in 

if�desi ile “Eskiden ormanlardan dıĢarı çıkmağa cesaret edemezken, Avarlar sayesinde savaĢa alıĢan 

ve altun, gümüĢ, at sürüsü sahibi olan Ġsl�vlar‟ın” sistemli gôçürülmeleri yolu ile günümüz Orta ve 

Doğu Avrupa etnik haritasının Avar h�kanlığı tarafından çizildiği anlaĢılmaktadır. Bugün Kafkaslar‟da 

yaĢayan Avar zümresinin de onların torunları olduğu kabul edilir. 

567-569 Gôktürk-Bizans yakınlaĢması ve ittifakı: Akhun topraklarını paylaĢmada istediğini elde 

edemediğini düĢünen Sasani AnuĢirvan, Ġpek Yolu ticaretinde Gôktürkler‟e sıkıntı çıkarmaya baĢladı. 

Ġstemi, Sasanilerle uzlaĢma ümidinin kaybolduğunu gôrerek Bizans‟la ittifak siyasetine yôneldi. Bu 

amaçla Ġstanbul‟a bir heyet gônderdi (567. Heyet baĢında Sogdlu bir ipek t�ciri ve diplomatı olan 
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Maniakh bulunmaktaydı). Bu, Orta Asya‟dan Bizans (Ġstanbul)‟a giden tarihin kaydettiği ilk resmî heyet 

idi. Türk heyetini ilgi ile karĢılayan imparator Justinos II, kendisine gônderilen “Ġskitçe (yani Türkçe) “ 

mektuptan ve Maniakh‟dan dinlediği Ģekliyle meselenin ciddiyetini anlamıĢ ve bir ittifak andlaĢması 

için de Türk h�kanına umûmî v�li Zemarkhos baĢkanlığında bir heyet gôndermiĢtir (569 Ağustos 

baĢı). Karadeniz-Kafkaslar-Hazar Denizi-Aral gôlü arasından Talas yolu ile Tanrı dağlarındaki Ak Dağ 

(Altun Dağ)‟daki Türk h�kanının huzuruna çıkan heyetle bir anlaĢma yapılmıĢ ve Ġstemi siyasetinde 

baĢarı sağlamıĢtır. 

6. yüzyıl sonları Eftalitler, Avar Hanlığı‟nı kurmak üzere batıya Rus steplerine gôçtüler (6. yüzyıl 

sonları). 

570 Hz. Muhammed (a.s.)‟in dünyayı teĢrîfleri. 

Nisan 571 Hazret-i Muhammed (a.s.) doğdu (20 Nisan 571). 

572 Mukan Kagan‟ın ôlümü: Ġstemi‟nin faaliyetleri de d�hil, imparatorluk adına yapılan bütün 

faaliyetlerin, kendi adına yapıldığı Doğu Gôktürk h�kanı Mukan 572‟de ôldü. Devleti muazzam bir 

geniĢliğe ulaĢtıran Mukan‟ın h�tırası Orhun Kitabeleri‟nde aksini buldu. Bu büyük h�kanın �tüken‟de 

düzenlenen muhteĢem cen�ze tôreninde, Bizans imparatorluğu da dahil, komĢu devlet ve kavimlerin 

heyetlerinin de hazır bulunması, devletin ulaĢtığı saygınlığın bir iĢaretiydi. Mukan‟dan sonra da bu 

saygınlık devam etmiĢtir. Zira Mukandan sonra devletin baĢına geçen kardeĢi T‟a-po (572-581)‟yu 

tebrik için, 100 bin top ipek hediye gônderen Chou imparatoruna ve yine çeĢitli hediyeler gônderen 

Ts‟i (Ch‟i) imparatoruna Türk h�kanı, “Oğullarım” diye hitap etmekteydi. Bu, bütün Kuzey �in‟in Türk 

him�yesine alındığının da bir gôstergesiydi. 

572-581 T‟a-po kagan ve Gôktürk Devleti‟nin merkez h�kanlığı (Doğu kanadı)‟nın ikiye 

bôlünüĢü: Mukandan sonra merkezdeki doğu kanadının baĢına geçen kardeĢi T‟a-po (572-581), 

sınırları oldukça geniĢlemiĢ olan Gôktürk Devleti‟nin, kendi id�resindeki Doğu kanadını da yine ikiye 

bôldü. Bu Doğu‟nun doğusuna, kardeĢi K‟o-lo‟nun oğlu ġê-t‟u (ĠĢbara)‟yu, batısına da küçük kardeĢi 

Jo-tan‟ı “kagan (küçük kagan) “ unvanları ile tayin etti. Kendisi de bir Ts‟i prensesi ile evlenme 

sevdasına kapıldı. �stelik, bir Buda heykeli ve tapınağı yaptırarak, Türk içtim�î hayatına uygun 

olmadığı eskidenberi bilinen Budizm‟i ülkede him�yeye kalkıĢtı. DıĢ politikada da yanlıĢ adımlar atıldı. 

Gôktürk haĢmeti zev�le yüz tutmuĢ gibi idi. Ts‟i Devleti‟nin, Chou h�nedanı/devleti tarafından 

yıkılması (577) üzerine, oradan kaçarak kendisine sığınan bir Ts‟i prensini “�in kaganı” il�n etmesi, 

Choular‟la aranın açılmasına sebep oldu. Bu sebeple kalabalık bir ordu ile “Pekin” bôlgesine doğru 

ilerleyen T‟a-po, kendisine bir �inli prenses vaad edilerek durduruldu. Ayrıca Choulular, Ts‟i prensi‟nin 

de kendilerine teslimini Ģart koĢmuĢlardı. Bu isteği doğrudan değil de, bir av esnasında Ts‟i prensinin 

kaçırılmasına gôz yumarak dolaylı yoldan yerine getirmesi, millet nazarında T‟a-po‟nun itib�rını sarstı. 

572-591 Sasanîler‟e karĢı Türk-Bizans ittifakı ve Sasani-Bizans çatıĢmalarından istifade ile 

Gôktürkler‟in Azerbaycan‟a hakim olmaları: Bu çatıĢma sırasında h�kimiyetini Harezm üzerinden 

Kafkaslar‟ın kuzeyindeki Kuban ırmağına kadar yaymağa çalıĢan Gôktürkler, Azerbaycan‟a da 
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girmiĢlerdi. Fakat batı istikametindeki bu Gôktürk ilerleyiĢi ve Sasaniler‟e karĢı ortak hareket, 

Bizans‟ın da bôlgedeki bazı plan ve siyasetleri sebebiyle gecikmiĢ ve ancak ÂnûĢirv�n‟ın oğlu “Türk-

z�de (Ġstemi‟nin torunu) “ lakaplı Ormuzd IV (579-590)‟un son yıllarında (588) yapılabilmiĢtir [s.101]. 

Bu gecikmenin sebebi, Bizans‟ın, Gôktürkler‟in düĢmanı olan Avarlar‟a him�ye ile kucak açması ve 

Gôktürkler‟in bağlantı kurarak destek almak istediği Güney Kafkasya‟daki Sabar Türk kütlesini 576‟ya 

doğru dağıtarak Gôktürk ilerleyiĢini ve hızını kesmek istemesidir. 

576 Hazarlar: Türkler‟in, Kafkaslar‟ı istilası ve Hazar Hanlığı‟nı kurmaları. 

576 Gôktürk batı kanadı kaganı Ġstemi ôldü: Merkezde (Doğu Gôktürk) yaĢanan iç sarsıntılara 

bir de Batı kaganı Ġstemi‟nin ôlümü eklendi (576). “Ben, esirlerimiz olan Uar-Huniler‟in hangi yoldan 

Bizans‟a gittiklerini biliyorum…. Bize karĢı gelmek cesaretini gôsteren Alanları, On-ogurları 

gôrüyorsunuz. Roma‟ya da geleceğiz” diyerek, Gôktürk sınırlarının Kafkasya‟nın kuzeyine ulaĢtığını 

ortaya koyan Ġstemi, hedefte Bizans‟ın olduğunun iĢaretini vermiĢ ve bunu gerçekleĢtirmek için de 

Kırım‟daki Bizans‟a ait Kerç (Bosporos) kalesini ele geçirmiĢtir (576). Bu tarih aynı zamanda, 

Mançurya sınırlarından baĢlayarak Karadeniz‟e kadar uzanan Gôktürk h�kanlığının, geniĢlemesinin 

son noktasına ulaĢtığı tarihdir. 

576 Ġstemi Kaganın Kırım‟daki Bizans‟a ait Kerç (Bosporos) kalesini ele geçirmesi. 

576-603 Tardu Kagan: Ġstemi‟den sonra Batı kanadının baĢına oğlu Tardu (576-603) geçti. 

Cesaret ve savaĢçılığı babasını hatırlatmakta idiyse de, T‟a-po‟nun açmıĢ olduğu ayrılık çizgisini, 

siyasî ihtirasları sebebiyle büsbütün derinleĢtirmekten kurtulamadı. Doğu Kanadında ĠĢbara‟nın 

hakimiyetini kabul etmeyen Ta-lo-pien, �in yônlendirmesiyle Tardu‟nun yanına geldi. Siy�sî ihtiras 

peĢine düĢen Batı yabgusu Tardu, Doğu‟daki yeni h�kanla devletin tamamına hakim olmak için 

müc�deleye baĢladı. 

581 Gôktürk doğu kanadı kaganı T‟a-po ôldü: T‟a-po kagan, 581‟de ôlürken kendi oğlu yerine 

Talopien‟nin h�kan olmasını istediyse de, Toy/Devlet Meclisi bu isteği reddederek (zira Talopien, 

Mukan kagan‟ın, asil, y�ni Türk soyundan olmayan hanımından idi) T‟a-po‟nun yerine K‟o-lo‟nun oğlu 

ĠĢbara h�kanlığa getirilmiĢtir. 

581-587 ĠĢbara kagan: Tapo‟dan sonra Merkezdeki Doğu H�kanlığının baĢına geçen ĠĢbara 

karısının telkinlerine kapılarak �in‟e, Sui Hanedanı‟na karĢı ordu sevketti. Kendisi bir Chou prensesi 

olan Ts‟ien-ki, Choular‟ı altederrek iktidarı devralan Suiler (581-618)‟den intikam almak istiyordu. 

ĠĢbara‟nın iç karıĢıklıkları bertaraf etmeden �in üzerine yônelmesi Gôktürk Devleti‟nin 582 yılında 

kesin olarak ikiye bôlünmesi sonucunu verecektir (bkz.: 582, 587). 

582 �in entrikaları ve I. Gôktürk H�kanlığı‟nın, Batı ve Doğu Gôktürk hakanlığı olmak üzere 

resmen, kesin olarak ikiye ayrılması: Bumin kagan zamanında idarî olarak Ģeklen ikiye ayrılmıĢ olan 

Gôktürk h�kanlığı, 582 yılına gelindiğinde Doğu‟da ĠĢbara, Batı‟da ise Tardu idaresinde iki kanad 

Ģeklinde idi. Bu arada dahili sıkıntı ve çalkantılar yaĢanmaktaydı. Her iki kagan da bir diğerini 
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kabullenmek istememekteydi. Buna �in entrikaları da eklenince kaçınılmaz sonuç gerçekleĢti. Zira 

ĠĢbara‟nın �in‟e ordu sevkine Sui imparatoru Wen-ti, �in Ģehirlerinde imtiyazlı ticaret hakkına sahip 10 

bin kadar Türk‟ü �in‟den uzaklaĢtırarak karĢılık verdi. Bunun üzerine ĠĢbara �in‟e sefer düzenledi. 

�inliler entrikalarını daha da arttırdı. Wen-ti, yabgu Tardu‟ya altın kurt baĢlı bir sancak gôndererek, 

onu Gôktürk h�kanı olarak kabul ettiğini bildirdi. Ġhtir�sı alevlenen ve ĠĢbara‟nın �in‟e karĢı ortak 

askerî harek�t isteğini reddeden Tardu, h�kanlığın Doğu kanadının yüksek h�kimiyetini tanımadığını 

il�n etti (582). Bôylece Gôktürk h�kanlığı resmen ikiye bôlünmüĢ oldu. Bu entrikaları ile, 350 

yıldanberi ilk defa �in‟de siy�sî birliği kuran ve daha sonra iktidara gelecek olan kudretli T‟ang 

sül�lesine siyasî zemin hazırlayan Sui sül�lesi, �in‟de iktidarını pekiĢtirirken, Türk h�kanlığı da: 

ĠĢbara idaresindeki Doğu Gôktürk h�kanlığı ve Tardu idaresindeki Batı Gôktürk h�kanlığı adıyla ikiye 

ayrılıyordu. 

582 Bizanslı tarihçi Agathis‟in ôlümü. 

582-630 Gôktürkler‟in Batı ve Doğu Gôktürkleri olmak üzere iki ayrı devlete bôlündükleri dônem. 

587 Doğu Gôktürk hakanlığının �ine tabi olması ve ĠĢbara kaganın ôlümü: ĠĢbara, Tardu‟nun 

istikl�lini il�n etmesinden sonra birçok cephede mücadele etmek mecburiyetinde kaldı. �inli diplomat-

general �‟ang-sun ġeng ile mücadele yanında onun kıĢkırttığı Türk kumandanlarıyla da mücadele 

ediyordu. Yine Ta-lo-pien‟e bağlı oldukları gerekçesiyle, bazı yüksek rütbeli kumandanlarını, gerek 

vazifeden uzaklaĢtırmak, gerekse de cezalandırmak yoluyla bertaraf etmekteydi. ĠĢbara, gücünden 

çok Ģey kaybettiğini gôrmüĢ ve ôzellikle de Tardu-Ta-lo-pien ikilisinin tehdidini yakından 

hissetmekteydi. O da Tardu gibi �in Sui imparatorundan askerî destek ve barıĢ istemek zorunda 

kaldı. Türk h�kanının isteklerini memnuniyetle kabul eden Wen-ti, yardım ve barıĢ gôrüĢmeleri için 

adamları diplomat Yü K‟ing-tsi ve �‟ang-sun ġeng‟i gônderdi. Bu iki �inli, Türk baĢkentinde Türk 

h�kanınan hakaret edecek kadar ileri gittiler, ses çıkarılamadı. “�in imparatorunun oğlu” olduğunu 

kabul eden h�kanı “�‟en/ bende” il�n ettikten sonra ülkelerine dôndüler. Bütün bu geliĢmeler neticesi 

Doğu h�kanlığı �in h�kimiyeti altına girmiĢ oldu. Gelinen noktayı yeterli gôrmeyen �in imparatoru, 

daha da ileri giderek Türkler‟i, �ince konuĢmaya, �inliler gibi giyinmeğe, onların �detlerini kabule 

teĢvik ve mecbur etmesi için ĠĢbara‟ya baskıda bulunmaya baĢladı. ĠĢbara‟nın kültürel asimilasyon 

amacını güden W‟en-ti‟ye verdiği cevap, Türk millî kültür tarihi açısından dikkate değer ibretler 

içermektedir: “Size bağlı kalacak, haraç verecek, kıymetli atlar hediye edeceğim. Fakat dilimizi 

değiĢtiremem, dalgalanan saçlarımızı sizinkine benzetemem, halkıma �inli elbisesi giydiremem, �in 

�detlerini alamam. Ġmk�n yoktur, çünkü bu bakımlardan milletim fevkal�de hassastır, �det� çarpan 

tek bir kalp gibidir”. Ancak siyaseten de olsa ĠĢbara Ģunu da il�ve etmekten geri duramamıĢtır: “Sui 

imparatoru dünyanın gerçek h�kimidir. Gôkte iki güneĢ olmadığı gibi, yerde de iki hükümdar 

olmamalıdır”. Büyük Gôktürk h�kanlığının parçalandığı, t�bî kütlelerin ayaklandığı/ayrıldığı, Türk 

kütlelerinden bazılarının �in‟e iltic�ya baĢladığı, hükümdar �ilesi mensuplarının birbirine girdiği bu 

karıĢık devrede ĠĢbara ôldü (587). Yerine kardeĢi �‟u-lo-hou (=Ye-hu kagan) ve arkasından da Toy 

tarafından Tulan (588-600) h�kan seçildiyse de kôtü gidiĢatın ônüne geçilemedi. 
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588-599 Batı Gôktürk kaganı Tardu‟nun batıdaki baĢarıları: Hoten bôlgesini h�kanlığa 

bağlamıĢ olan Tardu, Ormuzd IV “Türk-z�de” zamanında (Ġran-Bizans mücadeleleri esnasında) Ġran iç 

iĢlerine müdahalelerde bulunmuĢtur. Derbend kuĢatılmıĢ, yine bir Gôktürk ordusu da Her�t ve B�gdîs 

hav�lisine girmiĢtir (588-599). Bu Türk ordusunu durdurmayı baĢaran Sasani kumandanı Bahram 

�ûpî, Ormuzd IV‟u tahttan indirerek, onun oğlu Hüsrev Perviz‟i Ġran tahtına oturttu. Ancak onun da 

kaçması üzerine kendisini “ġehinĢ�h” il�n ederek Sasani tahtına oturan Bahram, Bizans karĢısında 

yenilince ülkesinde tutunamadı ve Gôktürkler‟e sığındı. Tardu‟nun bu baĢarıları Bizans karĢısında 

psikolojik bir üstünlük sağllıyordu. Yine �in kaynaklarının ifadesine gôre �tüken, Kuzeybatı 

Moğolistan, Aral hav�lisi, K�Ģgar, Maveraünnehir ve Merv‟e kadar Horasan hav�lileri üzerinde h�kim 

bulunan ve ulu h�kan olarak “Bilge Kagan” ünv�nını taĢıyan Tardu, Bizans Ġmparatoru Maurikios‟a bu 

üstünlüğünü yazdığı mektubun baĢlığında Ģôyle if�de etmiĢtir: “Dünyanın yedi ırkının büyük baĢbuğu 

ve yedi ikliminin hükümdarı H�kan‟dan Roma imparatoru‟na…”. 

588-600 ĠĢbara‟dan sonra Doğu Gôktürk h�kanlığı tahtına kardeĢi �‟u-lo-hou (=Ye-hu kagan) ve 

arkasından da Toy tarafından Tulan (588-600) h�kan seçildi. 

VII.Yüzyıl  

600 �inli Sui imparatoru Wen-ti‟nin de kıĢkırtmasıyla, 582 yılında h�kanlığın Doğu kanadının 

yüksek otoritesini tanımayan ve batıda kendi istikl�lini il�n eden Tardu, her iki kanadı da kendi 

id�resinde birleĢtirme çabası içindeydi. �in‟in, Tulan h�kan‟a karĢı kardeĢi K‟i-min (T‟u-li)‟i tutarak 

Doğu h�kanlığını karıĢtırması üzerine �in‟e karĢı sefere çıktı. �inli general �‟ang-sun ġeng‟in su 

kaynaklarını zehirlemesi sebebiyle, büyük asker ve at kaybına uğradı (600). 

600-609 Tulan‟ın ardından Doğu Gôktürk h�kanlığı tahtına K‟i-min (=T‟u-li) oturdu: BaĢta �‟ang-

sun ġeng olmak üzere �in‟in amacı, Gôktürk h�kanlığını çôkertmek ve hatta Türk kültür ve varlığını 

yok etmek idi. Bu amaçla raporlar hazırlanmakta, Gôktürk �ilesi birbirine düĢürülmekte, entrikalar 

çevrilmekte idi. �in‟in muvafakati ile Tulan‟dan sonra tahta Ye-hu‟nun oğlu K‟i-min (=T‟u-li, 600-609) 

geçirilmiĢti. Karısı bir �inli prenses (Ts‟ien-kin) olan K‟i-min, Doğu h�kanlığını da h�kimiyeti altına 

almaya çalıĢan Tardu‟ya karĢı kullanılmakta idi. K‟i-min, tam bir �in kuklası idi. 607 tarihli bir 

mektubunda “HaĢmetpen�h‟ın �ciz bir bendesi” olduğunu sôyleyen K‟i-min, daha da ileri giderek, 

atası ĠĢbara‟nın kabul etmediği “Türk kavmini �inliler gibi yapmağa hazır bulunduğunu” ifade 

edebiliyordu. 

603 Batı Gôktürk hakanlığında iç isyanlar ve Tardu‟nun ôlümü: Batıdaki üstün baĢarılara 

karĢın, Doğuda �in entrikalarının da kıĢkırtmasıyla birbirleriyle mücadele eden Doğu-Gôk Türk 

h�kanları Tulan ve K‟i-min‟e karĢı, Tardu‟nun sert bir tutum takınması, baĢta Tôlesler olmak üzere 

Türk boyları ve yabancı kavimlerin isyanlarına sebep olmuĢ, bu iç isyanları bastırma uğrunda 

müc�dele ederken Kuku-nor havalisinde Moğol T‟ü-yü-hunlar arasında kaybolmuĢtur (603). 

603-619 Batı Gôktürk kaganı Ho-sa-na (�‟u-lo Kagan) ve Suilerle iĢbirliği: Ġsyanların arttığı, 

nizamın bozulduğu Batı Gôktürk h�kanlığının baĢına getirilen Tardu‟nun torunu Ho-sa-na, Doğu 
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h�kanlığına karĢı Suiler‟le iĢbirliğine kalkmıĢ, hatta ülkeyi terkederek �in sarayında yaĢamağa 

baĢlamıĢtır. Doğu Gôktürk h�kanı ġi-pi kagan bunu teslim alarak ôldürtmüĢtür (619). H‟o-sa-na‟dan 

sonra Toy, Tardu soyundan ġi-koei‟yi h�kanlığa getirmiĢ, düzelmeğe baĢlayan as�yiĢ ve nizam, 

Tardu‟nun küçük torunu T‟ong Yabgu (619-630) zamanında gerçek anlamda sağlanabilmiĢtir. 

609-619 K‟i-min‟in yerine oğlu ġi-pi (Shih-pi) kagan Doğu Gôktürk tahtına oturdu (609-619): ġi-

pi, babasından diĢli çıkarak, �inli bir prensesle evli olmasına rağmen, onu Türk menfaatleri için �in‟e 

karĢı bir paravan olarak kullanmayı baĢardı. �in‟in Gôktürk iç iĢlerine müdahalesini ônleyen ġi-pi, 5-6 

yıl gibi kısa bir zamanda Doğu H�kanlığı topraklarındaki karıĢıklıkları bertaraf ederek, batıda Tibet‟e, 

doğuda da Amur nehrine kadar tekrar itaat altına aldı (615). EndiĢeye kapılan Sui hükümd�rı yeni 

fitne planlarını devreye soktu. Fakat h�kan bu tuzaklara düĢmedi. �in‟e verilen yıllık harac kesildi. 

�in‟e karĢı savaĢ hazırlığı baĢladı. ġi-pi‟nin amacı, kuzey eyaletlerini gezmeye çıkan �in Sui 

hükümdarı Yang-ti‟yi yakalamaktı. Fakat h�kanın �inli karısı Ġ-ç‟eng tarafından haber ulaĢtırıldı ve 

Yang-ti süratle geri dônmeye baĢladı. Takipçi Gôktürk süvarilerince ġan-si‟de Yen-men (bugünkü Tai-

hien) mevkiinde kuĢatılan ve üzüntüsünden ağladığı rivayet edilen hükümdarın imdadına yine bu �inli 

prenses yetiĢti. Prenses Ġ-ç‟eng, Gôktürk ülkesinde büyük bir isyan çıktığı Ģ�iyasıyla Türk ordusunun 

geri çekilmesini sağladı (615). 

615-619 Doğu Gôktürk kaganı ġi-pi‟nin �in iç siyasetine müdahalesi ve Sui Hanedanı‟nın sonu 

(618): Sui kralı Yang-ti‟nin 615 yılında Gôktürk ordusu karĢısında zor duruma düĢmesi �in‟de iç 

karıĢıklıklara sebeb oldu, dahilî muhalefet gittikçe yoğunlaĢtı. Bu sefer de �in ileri gelenleri 

Gôktürkler‟e sığınmaya baĢladılar. ġi-pi, Ģimdi �in siyasetini, karĢı silah olarak �in‟e karĢı kullanmaya 

baĢladı: ġi-pi, �in sarayını yağmalayarak ele geçirdiği değerli eserleri Türk h�kanına sunan Liang Shi-

tu‟yu “�in kaganı, 617” il�n ederek, kendisine kurt baĢlı bir sancak verdi. Liu Wu-Chou adlı diğer bir 

kumandanı da “Batı �in kaganı” il�n ederek, Suiler‟e karĢı sefere çıkardı. ġi-pi‟nin siy�sî 

faaliyetlerinden tarihî bakımdan en ônemlisi ise, �in umûmî v�lilerinden Li Yüan‟ı desteklemesi 

olmuĢtur. Onunla yapılan bir anlaĢma sonucu; Türk ordusunun da yardımı ile Li Yüan, Suiler‟i �in 

tahtından uzaklaĢtırmıĢ, baĢkent �‟ang-an‟daki imparatorluk servetini Türk hak�nına takdim etmiĢ, 30 

bin top ipek ve yıllık vergi vermeyi kabul etmiĢtir. Bu suretle Türk desteğini alan, Sui sül�lesini 

iktidardan uzaklaĢtıran Li Yüan, �in‟de 300 yıl kadar sürecek olan ünlü T‟ang sül�lesi‟ni (618-906) 

kurmuĢ ve kendisi de Kao-tsu (618-626) unvanı ile �in imparatoru olmuĢtur. 

618-906 �in‟de Sui Hanedanı‟nın sonu ve Tang H�nedanlığı‟nın kuruluĢu: Doğu Gôktürk kaganı 

ġi-pi‟nin desteği ile Sui sül�lesini iktidardan uzaklaĢtıran Li Yüan, �in‟de 300 yıl kadar sürecek olan 

ünlü T‟ang sül�lesi‟ni (618-906) kurmuĢ ve kendisi de Kao-tsu (618-626) unvanı ile �in imparatoru 

olmuĢtur. 

619 Ġktidarı dôneminde Doğu Gôk Türk h�kanlığını �in boyunduruğundan kurtaran ġi-pi kagan 

ôldü. 

619-621 Doğu Gôk Türk h�kanlığında ġi-pi‟den sonra yerine kardeĢi �‟u-lo (619-621) geçti. O 
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da kardeĢi gibi �in‟e karĢı sert bir siy�set gütmekteydi. Bu sefer T‟ang sül�lesine karĢı Sui sül�lesini 

destekleyen �‟u-lo, karısı Ġ-ç‟eng tarafından zehirlenerek ôldürüldü. 

619-630 Batı Gôktürk kaganı T‟ong Yabgu ve son istikrar: ġi-koei‟nin ardından h�kanlığa 

Tardu‟nun küçük torunu T‟ong Yabgu getirilmiĢ ve onun zamanında gerçek anlamda iç istikrar 

sağlanabilmiĢtir. Akıllı ve cesur, m�hir bir savaĢçı ve seçkin bir taktikçi olan T‟ong-Yabgu, Tôlesler 

(Orhun, Tola ırmakları ile Aral-Kafkaslar arasında bulunan)‟i h�kimiyeti altına almıĢ, güneyde 

Gandahar‟a kadar ilerleyerek Ġranlılar‟ı yenmiĢ, �in ile dostane iliĢkiler kurmuĢtur. Bir kaç yüz bin 

kiĢilik güçlü bir süvari ordusuna m�lik olan Batı Gôktürk h�kanlığının merkezi, Talas Ģehri (bugünkü 

Evliy� Ata)‟nin 75 km güneydoğusundaki Bin-vul (Bin-bulak/bin pınar) mevkiinde idi. 

620 Hz. Muhammed Peygamberlikle gôrevlendirildi. 

621-630 Son Doğu Gôk Türk kaganı Kie-li: �‟u-lo‟nun yerine geçen kardeĢi Kie-li de prenses Ġ-

ç‟eng ile evlenerek onun kuklası olmuĢtur. Kie-li, �in‟e yaptığı plansız iki askerî teĢebbüs 

baĢarısızlıkla neticelenince, millet nezdinde itibarını kaybetti. TarduĢlar, Bayırkular, Uygurlar 

ayaklandılar (627). TarduĢ baĢbuğu Ġ-nan‟ın darbeleri yıkıcı oldu, bu karıĢıklık ve isyan ortamı, birçok 

�inli‟nin tekrar �in‟e dônüĢüne sebep oldu. K‟i-tanlar ve diğer bazı kavimler �in ile temasa geçmeye, 

sınır boylarında yaĢayanlar �in‟e bağlanmaya baĢladılar. Gôktürk h�kanı Kie-li, kuĢattığı bir Ģehri 

mağlub olarak terkedip çekilirken, yakalanmıĢ ve �in baĢkentine gôtürülmüĢtür (630). 

Eylül 622 Hz. Muhammed (a.s)‟in Hz. Ebubekir ile Mekke‟den Medine‟ye hicreti (17/20/24 Eylül 

622). Bu olay Hz. �mer zamanında Hicri Takvim‟inde baĢlangıcı sayılmıĢtır. 

622-628 Herakleios‟un Sasani baĢkenti Med�în (Ktesiphon)‟e kadar uzanan sürekli seferleri 

(622-628): Bizans seferleri ile Sasani imparatorluğu büyük sarsıntılar geçirmeye baĢlamıĢ, bôylece 

sonraki yıllarda Ġsl�miyet‟in Ġran‟da kısa sürede hakimiyet kurması için ônemli bir zemin oluĢmuĢtur. 

Bu duruma er-Rûm Sûresi‟nde de iĢaret olunmaktadır. 

624 Hz. Muhammed 15 Martta Mekkelilerle Bedir‟de savaĢtı ve onları yendi (15 Mart 624). 

625 Medineli Müslümanlarla, Mekkeli MüĢrikler arasında Uhud SavaĢı yapıldı (23 Mart 625). 

627 Hendek SavaĢı yaıldı. Medineyi muhasara eden Mekkeli MüĢrikler yenildiler (31 Mart 

627). 

630 Medineli Müslümanlar, Mekke‟yi MüĢriklerden aldılar. Huneyn SavaĢı yapıldı. Tebük 

Seferi düzenlendi. Hz. Ebu Bekir Hac kafilesi baĢkanı olarak Mekke‟ye gitti. 

630 �inliler, �tüken bôlgesi (Doğu Gôktürk hakanlığı toprakları)‟ni iĢgal ettiler. 

630 Doğu Gôk Türk hakanlığı‟nın yıkılıĢı: Son kağan Kie-li‟nin ôlümü ardından Tang 

imparatoru T‟ai-tsung (627-649), kendini aynı zamanda “Gôk Türk Kaganı” ilan etti. Bôylece 630 
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tarihinde resmen Doğu Gôktürk istikl�li sona ermiĢ oldu. H�kanlığa bağlı kabileler ve yabancı 

topluluklar dağılmıĢ, herkes baĢının çaresine bakmaya baĢlamıĢ, kimisi de çareyi �in‟e sığınmakta 

bulmuĢtur. AĢina �ilesinden gelen bazı kaganlar ise, �in sarayının emrinde olarak saraya hediyelerle 

sadakat ziyaretleri yapan, imparatordan çeĢitli unvanlar alan birer kukla durumuna düĢmüĢlerdir. 

Gôktürk tebası Türkler, Kuzeybatı �in‟de (Ordos) Sed boyunki “6 Eyalet” bôlgesine yerleĢtirildi. 

�inlileĢmesi de beklenen bu Türkler 50 yıl boyunca kimliklerini unutmamıĢlar, hatta bazı ufak 

baĢkaldırılarda da bulunmuĢlardır: AĢina soyundan bir prens, Altaylar‟da Türk h�kanlığını ihy�ya 

çalıĢmıĢ (646-649), On-oklar‟ın baĢında bulunan Gôktürk hükümdar soyundan Tu-çi kendini “kagan” 

ilan ederek, Tibetliler‟le ittifaka giriĢmiĢtir. Bu baĢkaldırılardan belki de en ônemlisi ve dikkat çekici 

olanı, bir Gôktürk prensi olan KürĢad‟ın 639 yılındaki teĢebbüsüdür. 

630 T‟ong Yabgu‟nun ôlümü ve Batı Gôktürk hakimiyetinin sona eriĢi: H�kanlığın bu son 

deminde yaĢanan parlak yıllar, Nu-Ģi-pi ve Karluk isyanlarıyla gôlgelendi. �stelik T‟ong Yabgu‟nun, 

(To-lular éliği) amcası ile mücadelesi esnasında ôlmesi (630) devletin sonunu getirdi. Nu-Ģi-piler kendi 

h�kanlarını seçmek istedilerse de, sonunda T‟ong Yabgu‟nun oğlu Se-Yabgu üzerinde birleĢmiĢler, 

fakat bu seferde Tôlesler‟in ayaklanması devletin �in‟e bağlanması neticesini verdi. Merkezdeki Doğu 

Gôktürkleri gibi batıdaki bu Gôktürk h�kanlığı da çine tabi olmaktan kurtulamadı. 

630-1016 Hazar H�kanlığı: Sabarlar‟ın devamı olan Hazarlar, 558-630 arası Gôktürkler‟in 

Batı‟daki en uç kanadı idi. Kafkaslar ve Kara Deniz‟in Kuzeyi, Ġdil-�zi, �olman-Kiyev arasında hüküm 

sürmüĢlerdir. H�kanlığın ana toprakları ĠdilKafkaslar ve Don arasıdır. Yahudiliği benimseyen tek Türk 

zümresidir. 965 yılında Rus Knez Svyatoslov Hazar H�kanlığını yıkmıĢtır. [Ġdil=Volga, �zi=Dinyeper, 

�olman=Kama]. 

630-640 �inliler, Tarım Havzası‟nı ele geçirdiler. 

630-665 Büyük Bulgarya: 630 yılında Gôktürk Devleti‟nin fetret dônemine girmesiyle, Hazarlar 

gibi çoğunluğunu On-Ogurların oluĢturduğu Bulgarlar da siyasî bağımsızlıklarını kazanarak Büyük 

Bulgar Devleti‟ni kurdular. Kurucusu olan Kourt Doulo sülalesi Asya Hun tanhuları ailesine kadar 

uzanır. Hazar H�kanlığı‟nın baskıları sonucu kısa sürede dağıldı: Kourt‟un oğlu Bat-Bayan, Hazarlara 

tabî olarak, Macarlar ve On-Ogur Bulgarlar‟ın baĢında Kafkasya‟daki yurtta kaldı. Günümüzde 

Kafkasya‟da yaĢayan Balkarlar‟ın bunların halefleri olduğu sanılmaktadır. Bat-Bayan‟ın kardeĢi 

Asparuh da kalabalık bir Bulgar kütlesiyle Tuna‟ya yônelmiĢ (Tuna Bulgarları=Ġç Bulgarlar) buradan‟da 

668 yılında Balkanlara geçerek 679 tarihinde Tuna Bulgar Devletini kurmuĢtur. �oğunluğunu Otuz-

Ogurlar‟ın oluĢturduğu bir kütle kuzeye çekilerek Ġdil Bulgarları=DıĢ Bulgarları oluĢturdu (Volga/Ġdil 

Bulgar Devleti). 

630-680 Gôktürkler‟in siyasi birlikten yoksun kaldıkları dônem (Fetret Dônemi): Genel Gôktürk 

tarihi için karanlık bir devir olan 630 yılı, her iki Gôktürk Devleti‟nin de �in karĢısında boyun eğdiği bir 

tarihtir. Bundan sonra, Doğu h�kanlığında olduğu gibi, Batı h�kanlığında da, Gôktürk gruplarının 

baĢında AĢina soyundan birçok prens/kagan bulunduysa da bunlar, çoğunlukla �in‟in him�yesinde, 
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kontrolünde ve desteğinde birer kukla memur olmaktan ôte bir Ģey ifade etmemekteydiler. Fakat �in, 

Batı Gôktürk topraklarını ancak 658‟de tümüyle kontrolüne alabildi. Hatta bir ara TürgiĢ ve Karluk 

desteğinde h�kan Ho-lu (653-659) istikl�l mücadelesinde bulundu. Fakat �in karĢısında baĢarılı 

olamadı. 

630-682 Dokuz-Oğuz Kağanlığı ve Gôktürkler‟e katılıĢı: “Oğuz” adı, aslında “éthnique” bir isim 

olmayıp, doğrudan doğruya “Türk kabileleri” m�n�sını if�de eden bir kelimedir. Mil�dî 6. asırdan 

itibaren Gôktürk h�kanlığında toplanmıĢ olan Türk kabilelerinden bir kısmı-iki Gôktürk dônemi 

arasındaki fetret devrinde (630-680)-birçok Türk boyları gibi kendi aralarında bir birlik teĢkil ederek, 

Tola-Selenga ırmakları bôlgesinde Dokuz-Oğuz Kaganlığı‟nı kurmuĢlardı. Bu Oğuz devleti 

 682 yılında ĠlteriĢ kagan tarafından mağlup edilerek, Gôktürkler‟e d�hil edilmiĢti. Bu 

muharebede ôlen bu Oğuz Devleti‟nin kaganı “Baz Kagan”„a ait olan balbal ise, daha sonra ĠlteriĢ 

Kagan‟ın mezarına dikilmiĢtir. Kitabelerdeki oğuzlarla ilgili if�deler-ôzellikle de Oğuz isyanları ile ilgili 

olarak-, Oğuzlar ile Gôktürkler arasında bir ayırım yapılmadığı, hatt� h�kanlığın temelini Oğuzlar‟ın 

teĢkil ettiği gôrüĢünü kuvvetli kılmaktadır. Oğuz kabileleri, Gôktürkler‟i meydana getiren topluluktan 

baĢkası değildi. �in kaynaklarında, �inlilerce artık çok iyi tanınan Gôktürk h�kanlığı devrinde 

Oğuzlar‟ın kendi baĢlarına (y�ni doğrudan doğruya “Oğuz” olarak) zikredilmeyip, sadece Dokuz 

Kabile “Kiu Sing” diye, Oğuz kelimesinin tercümesinin verilmesi, bizzat T‟u-küe “=Türk”„den ibaret 

topluluğun ayrı bir isim altında belirtilmesine ihtiyaç bulunmadığını gôsterir. Kit�belerde I. Gôktürk 

h�kanlığı çağında “Oğuz” adının geçmemesi de aynı sebepten ileri gelmiĢ olmalıdır. Ancak fetret 

devrinde bazı kabileler kendi aralarında teĢkilatlanarak bir “devlet” kurmuĢlardı ki, II. Gôktürk 

h�kanlığı zamanında hükümdar �ilesine karĢı ayaklanan ve hükûmetin diğer imk�nları ile 

bastırılmasına çalıĢılan, bu teĢkil�tlanmıĢ birlik “=Oğuz”„tir. 

632 Hz. Muhammed (a.s.)‟in irtih�li ve Ġsl�m Devleti‟nin geniĢlemeye baĢlaması (8 Haziran 

632). Hz. Ebu Bekir, Müslümanların ilk Halifesi seçildi (632-634). 

634-644 Hz. �mer‟in Halifeliği (Ģehit edilmesi 23 Kasım 644). 

636 Kadisiye SavaĢı: Sasaniler ile Müslüman Araplar arasında yapılmıĢtır. 

636-642 Sasani-Bizans çekiĢmesinin sağladığı elveriĢli ortamda yayılma olanağı bulan Araplar, 

Kadisiye (636/637) ve Nihavend (642) çarpıĢmalarımn ardından Ġran‟ı ele geçirdiler. 

636 Müslüman Araplar‟ın Filistin‟i feth ettikten sonra burası, Haçlı SavaĢları‟nın hedefi haline 

geldi. 

639 KürĢad Ġhtil�li: 588 yılında savaĢ meydanında ôlen Gôktürk kaganı Ye-hu (�‟u-lo-hou)‟nun 

oğlu KürĢad (Kie-Ģê), Türk devletini ihy� için 39 arkadaĢı ile gizli bir cemiyet kurarak istikl�l 

müc�delesine karar vermiĢtir: Geceleri Ģehirde dolaĢan �in imparatorunu ôldürme planları, ansızın 

çıkan fırtınaya rağmen ertelenmemiĢ ve saraya hücum ile saray ve baĢkenti ele geçirmeye karar 
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vermiĢlerdir. Saraydaki muhafızlar ve dıĢarıdan sevkedilen ordu ile baĢa çıkılamamıĢ ve Ģehir 

yakınındaki Wei ırmağına çekilmiĢlerdir. Kahramanca mücadele eden KürĢad ve arkadaĢları sonunda 

yakalanarak ôldürülmüĢlerdir. 

640 Gôk Türk devleti‟nin fetret dôneminde karluklar Turfan‟ın kuzeyine kayarak �in‟e tabi 

oldular: �inliler‟in (kalaluk) diye zikrettikleri, Türkçede “Karlık=kar yığını” manasında olan Karluklar, 

Türk soyundan gelme, bir Gôktürk boyu olup, Altaylar‟ın batısındaki Kara-ĠrtiĢ ve Tarbagatay 

havalisinde oturmakta idiler. Daha Ġstemi kagan dôneminde Türk h�kimiyetinin Hazar‟ın kuzeyi ve 

Maveraünnehir‟e doğru geniĢlemesinde büyük hizmetleri olmuĢtu. Gôktürkler‟in fetret dôneminde 

(630-680), diğer Türk boyları gibi Karluklar da, baĢlarına buyruk hareket etmiĢler hatta zaman zaman 

�in‟e karĢı da gelme cesareti gôstermiĢlerdir. 640 sıralarında Turfan‟ın kuzeyine kayan Karluklar, 

�inliler tarafından mağlup edilmiĢ (650, 654) ve [�in‟e bağlı Batı veya Doğu Gôktürklerine bağlı 

olmaksızın, kendi reislerinin kontrolü altında] P‟ei-ting eyaleti (Tanrı dağlarının kuzeyi)‟ne 

bağlanmıĢtır. 665‟e doğru tekrar istikl�llerini kazanan ve “Kül-Erkin” unvanını taĢıyan �ç-Karluk beyi, 

bu tarihlerde “Yabgu” ünv�nını almıĢ ve kuvvetli bir orduya sahip olmuĢlardır. Kapgan Kagan 

zamanında tekrar II. Gôktürk h�kimiyetine giren Karluklar, �in‟in tahrik ve teĢvikleri ile Gôktürkler‟e 

karĢı istikl�l müc�delelerine kalkıĢmıĢlar, Uygur ve Basmıllar‟la birlikte, Gôktürk h�kanlığının 

yıkılıĢında mühim rol oynamıĢlardır. Karluk baĢbuğu, Basmıl h�kimiyeti dônemi (742)‟nde “sağ/batı 

yabgu” mevkiini almıĢ, Uygur h�kanlığı dôneminde ise “sol/doğu yabgu” unvanını almıĢtır. Bu arada 

Karluklarlar‟dan bir kısmı ise BeĢ-balık havalisinde oturmakta ve kendi seçtikleri Tun-Bilge adlı bir 

yabgunın idaresinde idiler. 

642 Nihavend SavaĢı: Sasani ġahı Yezdicerd, Nihavend SavaĢı‟nda Müslüman Araplar 

tarafından yenilgiye uğratıldı. 

644-656 III. Halife Hz. Osman dônemi (17 Haziran 656 tarihinde Medinede Ģehit edildi). 

645 5. asrın 2. yarısından itibaren siyasi varlığı bilinen Uygur Beyliği dağıldı. 

642-651 Arap hücumlarının baskısı sonucu Sasani Ġmparatorluğu çôktü. 

650 Alanlar ve Bulgarlar‟ı yenen Hazarlar, Kafkaslar ve Ġdil/Volga bôlgesinde egemenliği ele 

geçirdiler. 

652 Ġsl�m ordularının, Horasan‟ı ilk defa ele geçirmesi. 

656-661 Medine Ġslam Halifelerinin dôrdüncüsü Hz. Ali bin Ebi Talib‟in hilafeti (24 Ocak 661‟de 

Ģehit edilmiĢtir). Taraftarlarınca Ekim ayında Kufe‟ye gidiĢi. Irak‟ta Cemel/Deve Olayı‟nda 

düĢmanlarına üstün gelmesi. 

Aralık 656 Cemel Vak‟ası gerçekleĢti (4 Aralık 656). 

657 Sıffin SavaĢı: Hz. Ali ve Hz. Muaviye yandaĢlarının Sıffin‟de savaĢı. Hakem Olayı. 
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659 �in kuvvetlerinin Batı Türk H�kanlığı toprakları Maveraünnehir‟e giriĢi. 

661-680 Muaviye bin Ebi Süfyan‟ın hilafet dônemi. 

661-750 Emevî Sülalesinin Saltanat/Hilafet yılları: ġam‟da Emevî Hil�feti‟nin kuruluĢu ve 

Ġslam‟da Sünnî-ġi‟î ihtil�fının baĢlaması. 

665-1236/1391 Ġdil (Volga) Bulgar Devleti: Büyük Bulgar Devleti‟nin yıkılmasıyla �oğunluğunu 

Otuz-Ogurlar‟ın oluĢturduğu bir kütle kuzeye Ġdil-�olman (Kama) sahasına çekilerek Ġdil 

Bulgarları=DıĢ Bulgarları oluĢturdu, yani Ġdil/Volga Bulgar Devleti‟ni kurdular. Geldikleri bu bôlgede 

bulunan �eremis, Mordva, Zuryen, Votyak vb. Fin-Ugor kavimleri/halklarını idareleri altına alan Ġdil 

Bulgarları yine burada bulunan Hun, Sabar, Uz, Kıpçak ve Hazar kalıntılarını da bünyelerine alarak 

bôlgeyi süretle TürkleĢtirmiĢlerdir. Ġyi birer çiftçi ve tüccar olan Ġdil Bulgarları bôlgede birçok ônemli 

Ģehir ve kasabalar kurmuĢlardır. Ġdil kıyısındaki baĢkent Bulgar Ģehri ônemli bir ticaret merkezi 

durumunda idi. Doğu‟da BaĢkırtlar, Batı‟da Ruslar ve Burtaslar ile komĢu idiler. Tic�rî münasebetler 

sonucu Ġsl�miyet‟le karĢılaĢan Bulgarlar, Bağdad Abbasi Halîfesi el-Muktedir‟den dinî yardım ve irĢ�d 

heyeti talep ederek, 10. y.yılın ilk çeyreğinde (921-922) Ġsl�miyet‟e girmiĢler ve Doğu Avrupa‟da Türk-

Ġsl�m kültürü‟nün de temsilcisi olmuĢlardır. Ġlk Moğol akınını atlatan Ġdil Bulgar Devleti, Batu Han 

idaresindeki kalabalık Moğol ordusu ile baĢedememiĢ ve yıkılmıĢtır. Moğollar‟ın çekilmesinden sonra 

bôlgede (DeĢt-i Kıpçak) Altunordu Devleti hüküm sürmüĢ, fakat bu sefer de bôlge ToktamıĢ 

zamanında, Timur H�n tarafından ikinci defa (1391) büyük bir yıkıma uğramıĢtır. Timur‟un bôlgeyi 

tahribinden sonra dağılan halkın bir kısmı Kama‟nın kuzeyine Kazan nehri boylarına gôçmüĢ, 

buradaki Bulgar-Kıpçak karıĢımı ahalî sonradan kurulacak olan Kazan Hanlığı‟nın esas nüfusunu 

teĢkil edecektir. Yine daha sonra bu bôlgede bir devlet kuracak olan �uvaĢlar‟ın da burada kalan 

Bulgarlar‟ın torunları olduğu kabul edilmektedir. Mısır‟daki Tolunoğulları hariç, ilk Müslüman Türk 

devleti‟nin Karahanlılar mı yoksa bu Ġdil Bulgar Devleti mi olduğu hususunda tarihçiler arasında ayrılık 

vardır. 

667 Araplar, son Sasanî Ģahı Firuz‟u yendiler ve ilk defa Amu Derya Nehri‟ni geçtiler. 

673/674-704 Arap hücumlarının Amu Derya‟nın ôtesine uzanarak, Buhara ve Sogdiyana‟yı ele 

geçirme teĢebbüsü. 

678 Hz. Muhammedin hanımı ve Hz. Ebu Bekir‟in kızı, Hz. AiĢe‟nin vefaatı (13 Temmuz 678). 

679-864-> Tuna Bulgar Devleti: Dobruca‟nın güneyinde Asparuh (679-702) tarafından kurulan 

bu Tuna Bulgar (Ġç Bulgarlar) Devleti, Ogur Türkleri tarafından kurulmuĢ en uzun ômürlü siyasî 

teĢekküldür. Bizans‟ı yıllık vergiye bağlayan Tuna Bulgarları, bôylece siyasî varlıklarını da tescil 

ettirmiĢ oluyorlardı. Tuna Bulgar Türkleri Balkanlara inince, burada bulunan ve ufak kabile hayatı 

yaĢayan Ġsl�v kütlelerini kendilerine bağlamayı baĢarmıĢlar, onlara vatan, devlet ve millet kavramlarını 

ôğreterek, teĢkil�tlandırıp, Bizans Ġmparatorluğuna karĢı kendilerini koruma kabiliyeti ile 

donatmıĢlardır. Zamanla bôlgedeki Ġsl�v çoğunluğun tesiriyle Ġsl�v kültürünün tesiri altında kalan, 
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Boris H�n‟ın 864 yılında Hıristiyanlığı kabul etmesiyle de HıristiyanlaĢan Tuna Bulgarları hızla 

karakterlerini kaybederek Ġsl�v-Bizans-Hıristiyan kültür çevresine dahil olmuĢlardır. Bugünkü 

Bulgaristan Devleti bu Tuna Bulgar devletine dayanmaktadır. 

680 Kerbela Vakası: Hz. Ali‟nin oğlu Hz. Hüseyin‟in Kerbela‟da Ģehid edilmesi (10 Ekim 680) 

680/681 Kutlug Kagan ve II. Gôktürk H�kanlığı (680/681-745)‟nın KuruluĢu: Kit�belerden de 

ôğrenildiği üzere, Türk Milleti kaht-ı ric�l, itaatsizlik, baĢına buyrukluk ve soğuk harp teknikleri vb. gibi 

sebeplerle fel�kete sürüklenmiĢ ve 50 yıl kadar istikl�lden mahrum yaĢamıĢlardır. Fakat bu zaman 

zarfında hiçbir zaman istikl�l azim ve aĢkını kaybetmemiĢlerdir. Nitekim Nu-Ģi-fu (679-680) ve Fu-nien 

(681) bu uğurda can veren baĢbuğlardan sadece ikisidir. AĢina soyundan Kutlug (Ku-to-lu) da bu 

müc�deleye atılmıĢ ve sonunda baĢarmıĢtır. �in‟in Ordos‟daki 6 eyalet bôlgesine yerleĢtirilen Gôktürk 

boyları arasında bulunan Kutlug, gizli bir teĢkil�t kurarak, Türk ônderleri ve halkını müc�deleye davet 

etti. Kısa sürede 5 bin kiĢilik bir kuvvet oluĢtu. Müc�deleye katılanlar arasında Tonyukuk da 

bulunmaktaydı. Kutluk ve Tonyukuk 681 yılında Kuzey �in‟deki Yün-çün ey�letine baskınla 30 bin 

kadar at, deve, koyun ele geçirdiler. Yeni katılımlarla daha da güçlenerek istiklallerini elde ettiler. 

�ogay dağları (Yin-Ģan dağları/Huang-ho dirseğinin kuzey yakasındaki dağ silsilesi)‟nın kuzey 

eteklerini yazlık ve Kara-kum‟u kıĢlık merkezi yapan Kutlug‟un ilk hedefi �tüken‟i yeniden ele 

geçirmek idi. 

680/681-745 �inliler‟e karĢı Türkler‟in isyanı ve Moğolistan/�tüken‟de Türk H�kanlığı (II. 

Gôktürk Kağanlığı)‟nın Kutluk/ĠlteriĢ kagan tarafından yeniden kuruluĢu. 

680-692 680 yılındanberi istiklal mücadelesine giriĢmiĢ ve bunu baĢarmıĢ olan Kutlug, ĠlteriĢ 

“Ġl‟i=devleti derleyip toplayan” unvanıyla kagan il�n edildi (680-692): Bôylece �tüken‟de yeniden 

kurulmuĢ olan II. Gôktürk H�kanlığı, kısa zamanda teĢkil�tlandırıldı. KardeĢi Kapgan (=F�tih)‟ı “ġ�d”, 

diğer kardeĢi To-si-fu‟yu “Yabgu” ve Devlet‟in kuruluĢunda büyük hizmetleri geçen Tonyukuk‟u ise 

“Aygucı/Toy baĢkanı, BaĢbakan” t�yin ederek ordu ve diplomasi iĢlerinin tanzimini ona bıraktı. 

681 Oğuz tehlikesinin bertaraf edilmesi ve �tüken‟in tekrar zaptı: Selenga ırmağı boylarında 

bulunan Oğuzlar‟ın �in ve K‟i-tanlar ile bir ittifak teĢebbüsünden çekinen Kutlug ve Tonyukuk, Oğuzlar 

üzerine seferi hızlandırdı ve yapılan muharebe sonucu: Oğuz tehlikesi bertaraf edildi, asıl ônemlisi 

�tüken ele geçirildi. Baykal gôlü‟nün güney batısında, yüksekçe dağlar ve Orhun, Tamır ırmakları ile 

çevrili, müdafaası kolay, fakat etrafa akınlar yapmağa elveriĢli mevkide “47. enlem, 101. boylam 

arasında” iklimi mûtedil ve otlağı bol bir yer olan �tüken yaylası, Asya Hunlar‟ı ve I. Gôktürk h�kanlığı 

zamanında devletin ağırlık merkezi olarak, Türkler‟in kutlu toprağı sayılıyordu. Dağınık Türk kütlelerini 

ancak, “Türk devletçilik ruhunun yerleĢmiĢ olduğu” �tüken etrafında toplamak ve idare etmek 

mümkün idi. Kutkuk kagan burasını ele geçirerek yeniden güçlü bir devletin temellerini attı. 

683-692 �in, Kitan ve Oğuzlar üzerine serî Gôktürk akınları ve ĠlteriĢ kaganın ôlümü (692): 

�tüken merkezli devletini kuran ĠlteriĢ/Kutlug kagan tabiî olarak ôncelikle �in üzerine serî seferlerini 

baĢlattı. Amaç ezelî ve hilek�r düĢman �in‟i baskı altında tutarken aynı zamanda da yeni devletin 



  64 

ihtiyaç duyduğu yiyecek, giyecek ve at gibi zarûrî ihtiyaç maddelerini temin için �in‟in adeta bir depo 

vazifesini gôrmesiydi. Türk akınları, Pekin‟den Kan-su‟ya kadar olan sahaya, �in Seddi‟nin 

güneyinden Huang-ho güney mecrasına yayılmıĢ olan �in garnizon (çu) ve ey�let merkezleri “682‟de 

Ping-çu 8 defa, 683‟de Lançu, Ting-çu, Kuei-çu, Yü-çu ve Feng-çu 10 defa, 684‟de So-çu 6 defa, 

685‟de yine so-çu Hin-çu 2 defa, 686‟da yine So-çu, Tai-çu 11 defa, 687‟de yine So-çu, �ung-p‟ing 9 

defa”„ne yôneltildi. Akınlar neticesi �in v�li ve kumandanları mağlup edildi. Asıl büyük darbeler Hin-çu 

(Nisan 685)‟da ve So-çu (Ekim 687)‟da vuruldu. �in‟den baĢka 7 defa K‟i-tanlar ve 5 defa da Oğuzlar 

üzerine sefer eden ĠlteriĢ kagan, kuzeyde Kôgmen dağları (Tannu-ula)‟na, doğuda Kerulen ve Onon 

nehirlerinin yüksek v�dilerine, batıda Altaylar‟a kadar uzanan sahadaki Türk ve yabancı kavimleri, 

toplulukları h�kimiyeti altına aldı. Bütün bu çabaları neticesinde devleti yeniden kurup teĢkil�tlandıran, 

tôre‟yi yeniden hakim kılan ĠlteriĢ, �tüken yaylasında yeniden dalgalanmağa baĢlayan kurt baĢlı 

sancağın gôlgesinde 692 yılında ôldü. 

689 Araplar Tirmiz‟i ele geçirdiler. 

691 Tarım Havzası‟nda Doğu Türk Hanlığı‟nın yeniden kuruluĢu. 

692-716 II. Gôktürk tahtında Kapgan (Mo-ç‟o) kagan dônemi: ĠlteriĢ ôldüğünde oğulları Bilge 8 

ve Kül Tegin 7 yaĢlarında idiler. ĠlteriĢin yerine kardeĢi Kapgan kagan oldu. Türk tarihinin büyük 

f�tihlerinden ve ileri gôrüĢlü devlet adamlarından olan Kapgan, ilk olarak Ģu planları gerçekleĢtirmeye 

koyuldu: �in‟i baskı altında tutmak, �in‟de dağınık h�lde yaĢamakta olan Türkler‟i anavatan 

(�tüken)‟a çekmek, bütün Türkler‟i tek bir bayrak altında toplamak yani Asya kıtasında ne kadar Türk 

varsa hepsini Gôktürk birliğine bağlamak. 

693-696 Gôktürklerin �in‟i baskı altına alması: Kapgan, zaferler dizisine 693 �in baskını ile 

baĢladı. Ling-çu ey�letini 8 defa darbeledi. Ardından Ordos‟a akında bulundu. 696 yılında ġeng-çu‟ya 

1, Liang-çu‟ya 3 ve Ling-çu‟ya 8 sefer düzenleyen Kapgan, aynı yıl K‟itan-�in bozuĢmasını kendi 

lehine çevirmek için, �in T‟ang imparatoriçesi Wu‟yu destekledi. K‟itanlar‟ı Ho-pei bôlgesinde birlikte 

tepeledikten sonra, imparatoriçeden isteklerini sıraladı: 100 bin “hu/12,5 kilo” tohumluk darı, 3 bin adet 

tarım �leti, 10 bin (veya 40 bin) libre demir ve �in topraklarında oturan (çoğu Ordos‟da 6 eyalet 

bôlgesinde) Türkler‟in anavatana i�desi. 

694-714 Haccac‟ın Irak valiliği. 

696-697 Kırgız,-TürgiĢ ve �in ittifakının kırılması ve Kırgızlar‟ın itaat altına alınması: Kapgan 

696 yılındaki �in seferinin ardından, Yenisey bôlgesini iĢgal etmekte olan Kırgızlar üzerine seferi 

zaruri buldu. Zira Kırgız kaganı, TürgiĢ (On-ok) kaganı ile �in kaganı yanına alarak, Gôktürkler‟e karĢı 

bir ittifak oluĢturmaktaydı. Buna gôre; müttefik ordusu Altun-yıĢ (Altun ormanı=Altay dağları)‟da 

buluĢarak, Gôktürk ülkesine saldırılacaktı. Tehlikenin derhal bertaraf edilmesi gerektiğine inanan 

Kapgan ve Tonyukuk, çetin bir sefer sonunda Kôgmen dağlarını aĢarak, Yenisey kaynaklarında Anı 

ırmağı kıyısında Kırgızları bastırdı ve Kırgız ülkesini teslim aldı. ġimdi sıra ittif�kın diğer iki ortağında 

TürgiĢler ve �in‟de idi. Ancak ôncelikle Kapgan kagan, ordu ve idareyi yeniden tanzim etti: KardeĢi 
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To-Ģi-fu‟yu h�kanlığın sol kanadına “ġ�d”, ĠlteriĢ‟in oğlu 14 yaĢındaki Bilge‟yi TarduĢ topluluğu üzerine 

“ġ�d” ve kendi oğlu Bôgü (Ġnel Kagan/Fu-kü/Ġnie Khagan)‟yü ise “Küçük Kagan” t�yin etti. Bôylece 

h�kanlığın askerî kuvvetleri, iki ordular grubu h�linde yeniden teĢkil�tlandırıldı. Kapgan Kagan 

kendisi, �in ile savaĢa hazırlanırken, Ġnel Kagan ve Bilge ġ�d (doğrusu Tonyukuk‟un elindeki) 

emrindeki batı ordular grubu ise batıyı düzenleme, yani TürgiĢ/On-oklar‟ı devlete bağlama iĢiyle 

gôrevlendirildi. 

698-699 Gôktürk-TürgiĢ mücadelesi, Bolçu SavaĢı (698) ve TürgiĢler/On-oklar‟ın itaat altına 

alınması: �in tehlikesinin bertaraf edilmesinin ardından artık bütün Türkler‟i tek bir bayrak altında 

toplamak üzere TürgiĢler üzerine sefer edilebilirdi. Bu amaçla Kapgan, Tonyukuk‟un yüksek 

kumandası ve Bilge ile Ġnel‟in idaresindeki batı orduları grubunu TürgiĢler üzerine sevketti. Ordu, 

Altaylar (Altun-yıĢ)‟ı aĢıp YarıĢovası (Cungarya)‟na ilerlemiĢ, Bolçu (Urungu gôlünün güney-batı 

kıyısında, bugünkü Tokoi kasabası)‟da yapılan savaĢta (698) ise On-oklar‟a karĢı kesin bir zafer elde 

edilmiĢtir. Bu savaĢ neticesinde: Türk bodunundan/kavminden olduğu h�lde yanlıĢ hareketlerde 

bulunan TürgiĢ h�kanı U-çe-le (Wu-shih-le) yakalanmıĢ, TürgiĢ yabgusu ve Ģ�dı ôldürülmüĢ, BalkaĢ, 

Ġli, Isık gôl, �u ve Talas bôlgelerinde bulunan On-oklar‟ın bütün To-lu ve Nu-Ģi-pi kabileleri Gôktürk 

birliğine d�hil edilmiĢ (699), H�kanlığın sınırları batıda Kengü Tarban (�ıy ırmağı-güney Kazakistan-

Maveraünnehir arasındaki Kang-kü ülkesi. Tarban/nd Ģehri: Seyhun‟un orta mecrasında Arıs 

ırmağının bu nehre dôküldüğü  

 yerdeki ġ�Ģ bôlgesinin baĢkenti, Otrar=F�r�b Ģehri)‟a ve Fergana‟ya dayandı. TürgiĢ 

ülkesinin zaptı ile, Maveraünnehir bôlgesinin zaptı için büyük bir engel ortadan kalkmıĢ oldu. Bir �in 

yıllığında da belirtildiği üzere, �inliler dıĢında bütün barbarlar h�kimiyet altına alındı. Bôylece, vaktiyle 

Tardu‟nun, Türk birliğini gerçekleĢtirdiği tarihten tam 100 sene sonra Kapgan Kagan‟ın Doğu-Batı 

h�kanlıklarının topraklarını tek id�rede toplaması yolu ile “dehĢet verici Türk birliği” yeniden ihy� 

edildi. Bu tarihlerde anlaĢıldığına gôre, Gôktürk h�kanlığına bağlı Türk kütleleri 30 “boy” teĢkil etmekte 

idiler. 

698 Gôktürkler‟in �in‟i dize getirmesi: �in‟e yônelen Kapgan‟ın kararlılığı ve Ģiddetini gôren 

�in, daha ônceki taahhüt etttiği fakat yan çizdiği Gôktürk isteklerini yerine getirmeye baĢladı. Buna 

gôre �in‟den derhal: 3 bin tarım �leti, 40 bin “Ģi=3 bin ton” tohumluk darı gônderildi ve Türkler 

anavatan‟a i�de edildi (698). Bôylece Kapgan Kagan‟ın planlarından ilk ikisi gerçekleĢmiĢ oldu. Sıra 

bütün Türklerin tek bir bayrak altında toplanmasına gelmiĢti. Fakat �in-Türk iliĢkilerinde yeni bir pürüz 

ortaya çıktı. Kapgan Kagan kızını bir T‟ang prensi ile evlendirmek istemekteydi. T‟ang sül�lesine 

c�riyelikten dahil olan imparatoriçe Wu ise, bir T‟ang prensini değil de kendi sül�lesinden birini d�mad 

adayı olarak ileri sürmüĢtü. ĠĢte bu durumu aĢağılayıcı olarak algılayan Kapgan, �in elçilik heyetinde 

bulunan general Yen-çi-wei‟yi “�in kaganı” il�n ederek, Tonyukuk ve Bilge‟nin de katıldığı 100 bin 

kiĢilik bütün askerî gücüyle �in‟e girdi (698). Kuei-çu, T‟an-çu, P‟ing-çu, Yü-çu, T‟ing-çu, �ao-çu 

ey�letlerini 30 defa vuran Kapgan, �in kuvvetlerini ezdi, baĢta at sürüleri olmak üzere bol ganimet ve 

esir ele geçirdi. “YaĢıl-ôgüz (YeĢil Nehir=Yang-çe=Taluy-Ogüz) “ kıyılarına ve ġantung ovasına kadar 

ilereleyen Gôktürk kuvvtleri 23 �in kasabasını tahrip etti. Kapgan buradan kuzeye yôneldi. Saraydan 
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yapılan “Kagan‟ı bulup ôldürenin Prens il� edileceği” Ģeklindeki gizli bir emre/bildiriye rağmen, birkaç 

yüz bin kiĢilik büyük bir orduya sahip olan �in orduları kumandanı ġa-ça Cung-i (�a-ça Sengün), 

saldırıya cesaret edemeyerek, Gôktürk süvari tümenlerinin geçiĢini uzaktan seyretmek zorunda kaldı. 

VIII. Yüzyıl  

700-701 Gôktürkler‟in, Kapgan Kağan‟ın Maveraünnehir‟i zaptı: Kapgan‟ın planının 3. 

aĢamasının tamamlanması için son bir gayretle, zengin Maveraünnehir bôlgesinin zaptı 

gerekmekteydi. Bu bôlgede mukavemet gôsterecek güçlü id�rî ve siy�sî bir yapı yoktu. Daha ziy�de 

Türk soylu bazı �ilelerin id�resindeki küçük Ģehir devletleri/sultanlıkları, 675‟lerden beri bôlgeye küçük 

fetih seferleri düzenleyen Müslüman kumandanları (Abdullah b. Ziyad, Sa‟îd b. Osman, Musa, 

Muhalleb vb.)‟na karĢı baĢarı ile karĢı koymakta idiler. Bôlgenin zaptı için Tonyukuk‟un yüksek 

kumandası, Ġnel ve Bilge‟nin sevk ve id�resindeki Batı orduları grubu, Altaylar-Bolçu-YarıĢ ovası-�u 

ve Talas havzaları-Karadağ‟ın kuzeyi üzerinden Yinçü-ôgüz (Ġnci nehri=Seyhun=Sir-derya)‟ü geçerek, 

Maveraünnehirdeki Kızıl Kum çôlüne dalıp, güney istik�metini ele geçirdi. Tedbiren Ġnel‟i burada 

bırakan ve güneye yônelen Tonyukuk, TürgiĢ baĢbuğu So-ko (U-çe-le‟nin oğlu)‟nun idaresindeki Sogd 

halkını itaat altına aldı. Buradan da ilerleyen Gôktürk ordusu Temir Kapıg (Demir Kapı: m.ô. 

asırlardan beri Ġran-Tûran/Türk ülkelerinin arasında tabiî sınır kabul edilen yer)‟a ulaĢtı (701). Bôylece 

batıya yapılan ve zengin ganimetlerin ele geçirilmesiyle baĢarılı bir Ģekilde neticelenen sefer, batıda 

tabiî sınır kabul edilen Temir Kapıg‟da Ģimdilik sona erdi. Bu sefer mün�sebetiyle, Orhun kit�belerinde 

ilk defa Müslüman Araplar‟dan “Tezik= Ġranlılar, Tayy adlı bir Arap kabilesine nisbetle Araplar‟a T�zî 

demekte idiler. Bu ad daha sonra Türklerce, Tacik Ģeklinde Ġranlılar için kullanılmıĢtır” adıyla 

bahsedilmiĢtir [Arap/T�zî=Tezik, =Tacik/Ġranlı]. 

701-704 �in üzerine yeni Gôktürk akınları: 698‟deki seferleriyle �in‟i büyük bir baskı altında 

tutan Gôktürk ordusu doğuda h�la faaliyet h�linde idi. Kapgan Kagan 701 yılında Kansu‟nun 

kuzeydoğusundaki Tangutlar‟ın sahası‟na, buradan da ġubat 702‟de, Güney Ordos‟daki Sogd 

kolonileri (Chao-wu)‟nin bulunduğu “6 Ey�let=Liu Hu �u= Altı �ub Sogdak” üzerine bir sefer 

düzenleyerek, Sogdlular dağıtıldı, �inli kumandan On-tutuk mağlup edildi. Bu sefere Bilge ve Kül 

Tegin de katılmıĢtı. �in‟e yônelik serî akınlara devam edildi: 702‟de Yen-çu, Hia-u, ġi-ling, Hin-çu 

bôlgelerine 20 sefer yapıldı. 704 yılında ise Ming-Ģa (Ming-sha-hien/Kansu‟da bugünkü �ung-wei-

hien) savaĢı‟nda 80 bin kiĢilik bir �in ordusu bozguna uğratılarak; ardından Lung-çu, Yuan-çu ve Hin-

çu‟ya da 11 akın yapıldı.Türk akınlarından bunalan ve çaresiz kalan T‟ang imparatoru �ung-tsung, 

yine bir günlük emirle “Kapgan‟ı esir eden veya ôldüren‟e prens unvanı yanında 2 bin top ipekle de 

taltif edeceğini” il�n etti. Lu-fu ise imparatora, Türkleri birbirine karĢı tahrik etmek, onları iki cephede 

birden savaĢa zorlamak gerektiği “zira m.ô. 36‟da �i-çi bôyle yenilebilmiĢti” Ģeklindeki eski bir �in 

taktiğini tavsiye ediyordu. 

704-711 II. Gôk Türk Devleti‟nde iç isyanlar ve bertaraf edilmesi: Kapgan kagan, �in‟le 

mücadele yanında bir de �in‟in de kıĢkırtmalarının tesiriyle çıkmıĢ olan iç isyanlarla uğraĢmak 

zorunda kaldı. 704 yılında Basmıllar (649 yılından beri �in ile siyasî münasebetler kurmuĢlardı) tekrar 
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itaat altına alındı. 709‟da ise Kırgızlar‟ın komĢusu olan �ikler (yukarı Kem-ĠrtiĢ arasında) ve Isık gôl‟ün 

batısında bulunan Azlar itaat altına alındı. Bütün Türk toplulukları Gôktürk egemenliğini kabul etmiĢ 

olmalarına rağmen, Türk kuvvetlerinin uzak bôlgelerdeki meĢguliyetlerinden de istif�de ederek, 

zaman zaman isyan ederek, devleti meĢgul etmekten de geri kalmamakta idiler. 710 yılında Bilge-Kül 

Tegin idaresindeki Gôktürk ordusu Kôgmen dağlarını aĢıp, isyan eden Kırgızlar üzerine yürüyerek, 

Songa ormanında 2.defa mağlup etti. Tola ırmağı civarındaki Bayırkular da, Türgi-yargın gôlü 

savaĢıyla tekrar itaat altına alındı. 711 yılında yine baĢ kaldırmıĢ olan TürgiĢler üzerine gidilerek, t�bî 

kagan So-ko ôldürüldü ve Kara TürgiĢler itaat altına alındı. Bilge‟nin kızkardeĢi ile evlendirilen Bars 

Beğ, TürgiĢ kaganı il�n edildi. 

705 Kuteybe b. Müslim komutasındaki Araplar Merv‟den, Maveraünnehir‟e karĢı cihad 

baĢlattılar. 

709 Araplar Buhara ve Semerkant‟ı ele geçirdiler. 

710 TürgiĢler 710 lardan itibaren Kara ve Sarı TürgiĢler olarak ikili teĢkil�t h�linde yaĢamaya 

baĢladılar. Her iki TürgiĢ boyu, �in entrikalarının da kôrüklemesiyle birbirlerine iyice düĢman 

kesildiler. 

711 Araplar, Hive‟yi ele geçirdiler. 

711-712 Maveraünnehir ve Sind‟in Emevî ordularınca ele geçirilmesi. 

711-713 Karluk tehlikesinin bertaraf edilmesi: Türk topluluklarının isyanları karĢısında gittikçe 

tedbirleri Ģiddetlendiren Kapgan‟ın bu tavrı, huzursuzluğu yatıĢtırmak yerine daha da arttırmaktaydı. 

711 yılında bastırılan TürgiĢ isyanına, aynı yıl �in‟in tahrikleriyle Karluklar‟ın da katılması üzerine 

isyan büyümüĢ, Gôktürk kuvvetlerini üç yıl meĢgul etmiĢtir. �in imparatoru �ung-tsung, Kansu‟daki 

kuvvetlerini Gôktürk seferi için hazırlamaktaydı. Bu amaçla kıĢkırttığı Karluk kütleleri ve müttefikleri, 

Türkistan‟dan kalkarak �tüken‟e kadar sokuldular. Tehlike teĢkil eden bu kütle, ancak Kapgan, Bilge 

ve Kül Tegin‟in ortak hareketi ile Tamıg Iduk-baĢ (Tamır ırmağının kaynağı)‟daki Ģiddetli muh�rebede 

(713) bozguna uğratılabildi. Bozgun sonucu kaçabilenler �in‟e sığındı ve San-yuan bôlgesine 

yerleĢtirildi. 

712 Kuteybe bin Müslim‟in Maveraünnehirde akınları ve Gôktürk kuvvetlerini yenmesi: Gôk 

Türkler iç isyanları bastırmakla meĢgulken, Kuteybe b. Müslim id�resindeki Müslüman kuvvetleri de 

Maveraünnehir bôlgesinde baĢarılı ve kalıcı fetih hareketlerinde bulunuyorlardı (711-714). Kuteybe, 

Buh�ra‟yı almıĢ ardından da Sogd baĢkenti Semerkant‟ı kuĢatarak, Türk asıllı sultan Gurek‟i teslime 

zorlayarak Ģehri ele geçirmiĢti (711-712, h.93). Kuteybe‟nin bu akınları karĢısında Gôktürk 

kuvvetlerinden yardım istenmesi üzerine Sogdak (Semerkant bôlgesi) bôlgesini tanzim için 

Maveraünnehire kuvvet sevkedildi. Fakat Gôktürk desteğindeki bu müttefik Maveraünnehir kuvvetleri, 

Kuteybe karĢısında yenilmekten kurtulamadı (712). Arap kaynakları, bu kuvvetlerin baĢında Kül 

Tegin, Bilge veya Kapgan‟ın bulunduğunu zikretse de bu doğru gôrünmemektedir. Zira Gôktürk 
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ordusu bu arada tekrar isyana kalkıĢan TürgiĢ ve Karluklar‟la meĢgul idi (711-714). Dolayısıyla 712 

yılında Kuteybe karĢısında yenilgiye uğrayan Sogd kuvvetleri‟nin baĢında, bir TürgiĢ baĢbuğunun 

bulunduğu ihtimali yüksektir. 

712 Araplar Harezm‟i itaat altına aldılar ve Semerkant‟ı da yeniden ele geçirdiler. 

713 Arap ordularının KaĢgar‟ı yağmalaması. 

713 Gôktürk kuvvetleri‟nin BeĢ-balık‟ı kuĢatması: �in‟in, Türkler‟i iki cephede kıstırma ve imha 

planı, tam zamanında, �in desteği ulaĢamadan, Karluk tehlikesinin bertarafıyla suya düĢürüldü. ġimdi 

de sıra �in hazırlığının bir an ônce safdıĢı edilmesinde idi. Ġnel ve Bilge‟nin de bulunduğu kuvvetlerle 

�in‟in yığınak merkezi olan BeĢ-balık kuĢatıldı, fakat ele geçirilemedi. �inliler yaĢanan 

karıĢıklılklardan istifade ile Soei-se (Isık gôlün kuzey batısındaki Tokmak Ģehri)‟de bulunan Türk 

kabileleri üzerinde bazı baĢarılar elde ettilerse de, �in‟in taarruz gücü büyük ôlçüde kırılmıĢ oldu. 

714 Ġmparator T‟ai-tsong‟un komutasındaki �inliler, Issık Gôl‟de Türkler‟i yendi. 

714-716 Oğuz Ġsy�nları ve Gôktürk Devleti‟nde otoritenin sarsılması: Ġsyanlar ve 

huzursuzluklarla çalkalanan h�kanlık ve Kapgan‟ın otoritesi gittikçe sarsılmaktaydı. 715‟de isyana 

kalkıĢan Azlar ve Ġzgiller Ģiddetle ezildi. Fakat kit�belerde yer alan “Dokuz-oğuz bodunu, kendi 

bodunum idi, gôk ve yer karıĢtığı için, düĢman oldu” Ģeklindeki if�delerden de anlaĢılacağı üzere, 

h�kanlığın esas kütlesini teĢkil eden Oğuz isyanları, devleti temellerinden sarsmıĢ, Gôktürk içtim�î 

bünyesinde derin yaralar açmıĢ, daha da kôtüsü neticede On-ok ülkesi ve Maveraünnehir bôlgesinin 

h�kanlıktan kopması ile sonuçlanmıĢtır. Kapgan‟ın 715 yılındaki Dokuz-oğuz seferi ile, Oğuzlar 

mağlup edilmiĢ, büyük oranda da hayvan telefatına uğramıĢlar, bir kısmı da �in‟e sığınmıĢtır. 

715 Kuteybe‟nin ôlümü ardından, Maveraünnehir‟de Arap fetihleri kesintiye uğradı. 

Temmuz 716 Kudretli ve cengaver Gôktürk kaganı Kapgan‟ın ôlümü: 716 yılında yine Oğuz 

boylarından biri olan Bayırkular tenkil edilmiĢ, fakat bu Kapgan Kagan‟ın son zaferi olmuĢtur. Zira 

kendinden emin �tüken‟e dônen Kapgan Kagan, yolda Bayırkular‟ın pususuna düĢerek ôldürülmüĢtür 

(22 Temmuz 716). 

716 Ġnel Kagan ve ôldürülmesi: Kapgan‟dan sonra yerine oğlu Ġnel (Bôğü, 716) Gôktürk tahtına 

oturdu. Fakat O, babasının aksine, siy�sî ve id�rî kudretten yoksun idi. Ġç buhranları ônleyemedi. 

Ġsyanlar karĢısındaki baĢarısızlığı, halk nezdinde itibarını düĢürdü. Halk, Tanrı tarafından h�kanlık 

yetkilerinin elinden alındığı düĢüncesinde idi. Oğuzlar‟ın büsbütün alevlenen isyanları karĢısında, 

devleti kurtarmak yine ĠlteriĢ‟in oğulları Bilge (sol bilge éligi) ve kardeĢi Kül-Tegin‟e düĢtü. Bu iki 

kardeĢ, 716 yılında 5 defa Oğuzlar üzerine sefer düzenlediler, yine bu arada �tüken‟e saldıran �ç-

oğuzlar Kül Tegin tarafından püskürtüldü. Oğuzlar, Dokuz-tatarlar‟la ittifak ederek hücuma geçmiĢler, 

fakat Argu‟da yapılan iki savaĢla bozguna uğratılarak, �in sınırına çekilmeye mecbur edildiler. Uzayıp 

giden isyanlar ve savaĢlar, halkta büyük infiallere sebeb olmakta, Ġnel‟e karĢı güvensizliği 
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pekiĢtirmekteydi. Muhtemelen, kaganlığı bırakmak istemeyen Ġnel‟e karĢı zor kullnılmak 

mecburiyetinde kalındı. Sonunda Bilge ve Kül Tegin tarafından bir ihtil�l planı yapıldı. Kül Tegin 

tarafından icr� edilen plan neticesinde, kardeĢi, akrabaları, beyleri ve taraftarları d�hil Ġnel Kagan 

ôldürüldü (716). 

716 Ġnel‟den sona Gôktürk h�kanlığının baĢına Bilge (716-734. Tengriteg Tengride bolmıĢ 

Türk Bilge) kagan oldu. Bilge‟den boĢalan “sol bilge éligliği”„ne de Kül Tegin getirilerek, ordunun 

tanzimi vazifesi ona verildi. 705 yılından beri “Yargu=Yüksek mahkeme” üyeliğinde bulunan, Bilgenin 

kayınpederi Tonyukuk ise, yeniden eski vazifesi olan “Aygucılık=Devlet Meclisi BaĢkanlığı”„a getirildi. 

Bôylece idarî yapı yeniden tanzim edildi. Bilge, derhal müc�deleye koyularak; 717‟de Kargan 

savaĢında Uygur Ġl-teber‟ini, 718‟de de yeniden isyan eden Karluklar‟ı bertaraf etti. 

717-766 TürgiĢler Su-lu kagan ônderliğinde istiklallerini kazandılar: �in kaynaklarında Gôktürk 

h�kanlığı‟nın batıdaki boylarından biri olarak, ilk defa 651 yılı h�diseleri münasebetiyle zikredilen 

TürgiĢler (Türk+Ģ, T‟u-k‟i-Ģi), On-oklar‟ın To-lu kolunun bir kısmını teĢkil etmekte ve Ġli nehri 

dolaylarında oturmakta idiler. Gôktürkler‟in t�biiyetinde t�yinli Batı Gôktürk kaganının hakimiyetinde 

yaĢayan TürgiĢler, 7. asrın sonlarına doğru Baga Tarkan unvanlı TürgiĢ Ģefi U-çe-le ônderliğinde 

baĢkaldırarak, hemen bütün On-ok sahasına h�kim olmuĢlardır. Kapgan Kagan idaresindeki Doğu 

Gôktürkler‟e karĢı, �in ve Kırgızlarla ittifak yapan TürgiĢler, Tonyukuk idaresindeki Gôktürk ordusunun 

hezimetine uğradılar (698, Bolçu savaĢı) ve On-ok sahası U-çe-le idaresinde Gôktürk h�kanlığına 

bağlandı. Gôk Türkler‟in iç mücadeleleri esnasında Su-lu adlı bir Kara-TürgiĢ çor‟unu kagan seçen 

TürgiĢler (717) tekrar istikl�llerini kazanmıĢlardır. Gôktürk uruglarından bir kısmı da ayrılarak bunlara 

d�hil olmuĢlardır. Sulu Kagan vefatına kadar (738), uzunca bir müddet baĢkenti Balasagun (=Kuz-

uluĢ, Talas‟ın kuzeybatısında)‟da hüküm sürerek, Maveraünnehir‟den doğuya doğru yayılmağa 

çalıĢan Emevî/Arap ilerleyiĢini durdurmuĢ, bu misyonuyla da Orta Asya halkının “Arap teb‟ası” 

olmasını engelleyen ve Maveraünnehir bôlgesini yine Türkler‟in eline almağa çalıĢan bir kagan olarak 

bilinmiĢtir. 714‟de umumî kararg�hı Merv‟den ġ�Ģ (TaĢkent bôlgesi)‟a naklederek KaĢgar‟a doğru Ġç-

Asya istik�metinde ilerleme siyaseti güden Emevîler, Kuteybe‟nin 715‟de vefatıyla yerine atanan 

baĢarısız valilerle amaçlarına ulaĢamadılar. BaĢarısızlığın birçok sebepleri vardı: Sulu idaresinde 

TürgiĢlerin Maveraünnehir bôlgesinden Arap sultasını sôküp atmak [Ġsl�m akîdelerine karĢı değil] için 

Ģiddetli mukavemeti ve bôlgedeki mahallî prenslerin/sultanların istikl�l peĢinde olması ve Araplarla 

iĢbirliğine yanaĢmamaları Emevîleri baĢarısız kılıyordu. Yine bôlge Ġç-Asya ticaret yolu üzerinde 

bulunması sebebiyle, iktisadî açıdan her iki kesim için de ônem arzetmekteydi. Türk mukavemeti 

karĢısında �inliler‟le ittifak teĢebbüsüne giriĢen Emevîler, istedikleri desteği elde edemediler. Zira 

�inliler de batıya doğru geniĢleme siyaseti gütmekteydiler. Fakat Araplar‟ın Seyhun ôtesine geçmeleri 

(719) ile aynı zamana denk gelen �in‟in bu politikası, Gôktürk duvarına çarpmıĢtı. �inliler bu kez de 

TürgiĢ duvarına çarpmak istemiyor, Ģimdilik “durumu idare” politikasını uyguluyorlardı. �in‟in bu 

siyasetini hisseden TürgiĢler, batıda faaliyete geçerek, Kül-çor kumandasında Seyhun‟u geçip (721) 

Maveraünnehir‟de ilk büyük baĢarılarını kazandılar. Bôlgeye atanan yeni Emevî valisinin yaptığı 

baskılar, bôlge halkının TürgiĢlere sığınmasını doğuruyordu. Bôlgedeki Emevî valisi yine değiĢtirilmiĢ 
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ve bu kez Halife HiĢam (724-743) tarafından atanan (724) yeni vali Müslim b. Saîd, Seyhun‟u geçerek 

TürgiĢler üzerine yürüdü. Fakat mahallî kuvvetlerden de destek alan TürgiĢ ordusu, bizzat Sulu 

kumandasında Arap ordusunu büyük telefatla geri, Semerkant‟a çekilmeye mecbur etti. Bu bozgun 

Arapları uzunca bir süre yıldırmıĢ, sadece Maveraünnehir bôlgesi halkı değil, Toharistan‟da ve diğer 

güney bôlge idareci ve halkı nezdinde de TürgiĢler kurtarıcı olarak gôrülmüĢtür Bundan bôyle 

Horasan‟a atanan yeni valiler de bir varlık gôsterememiĢler, bôlgede TürgiĢ nüfuzu hızla yayılmıĢtır. 

Maveraünnehir‟de Emevî iktidarı için tehlikeli bir geliĢme olan ġiî ve Abb�sî propagandası da hızla 

yayılmaktaydı. Bu atmosferden faydalanan H�kan Sulu, hızla harekete geçerek Buh�ra‟yı zaptetti 

(728). Arap idaresi Semerkant ve Debusiye Ģehirleri ile iki küçük kaleye sıkıĢmıĢ, t� Harezm‟de bile 

Araplara karĢı kımıldamalar baĢlamıĢtı. Semerkant‟ı da alarak Emevîler‟i Maveraünnehir‟den atmak 

isteyen Sulu, Semerkant‟ı kuĢatmağa hazırlanırken, Halife HiĢam‟ın emriyle Kûfe ve Basra‟dan 

toplanan 20 bin kiĢilik bir ordu Semerkant‟a ulaĢmıĢ, üstelik kıĢ mevsimi de yaklaĢtığından, H�kan 

Buh�ra‟yı da tahliye ederek geri çekilmiĢtir (732). Bu arada Emevî valisi Cüneyd‟in (734 yılında) 

ôlümü ile, zaten kudret ve nüfuzu kırılmıĢ olan Horasan Vil�yeti‟nde “siyah bayrak açan” Abb�sî 

taraftarı H�ris b. Süreyc Belh‟i ve Horasan vil�yeti‟nin merkezi olan Merv Ģehrini ele geçirdi. Emevî 

v�lilerini üç sene (734-737) uğraĢtıran H�ris, TürgiĢler‟e sığındı. et-Taberî‟nin verdiği bilgiye gôre 

TürgiĢ h�kanı Sulu, bôlgede Emevîler‟e karĢı oldukça çok sayıda müttefik (Haris ve taraftarları, Sogd 

hükümd�rı Gûrek veya oğlu, UsrûĢana h�kimi, ġ�Ģ/TaĢkend bôlgesi hükümd�rı, Huttal hükümd�rı) 

edinmiĢti Bu durum bôlgedeki nüfuzun Araplar‟dan Türkler‟e geçtiğinin bir gôstergesidir. Bôlgedeki 

nüfûzunun verdiği güvenle harekete geçen H�kan Sulu, ônce Cuzcan‟a girdi, fakat Cuzcan 

hükümdarının Araplar‟la birleĢerek hıyanet etmesi neticesinde Emevî valisi Esed b.‟Abdullahi‟l-Kasrî, 

TürgiĢ ordusunu arkadan vurdu (738, S�n veya Haristan savaĢı). Memleketine dônerek, �inliler 

karĢısında bazı baĢarılar elde eden (717, 726) Sulu, bu istik�metteki mücadelesine devam etme 

arzusunda iken, daha ônce büyük hizmetlerini gôrdüğü Sarı TürgiĢ BaĢbuğu (Baga Tarkan) Kül-çor 

tarafından ôldürüldü (738). �in siyaseti baĢarıya ulaĢmıĢtı. Zira daha 710‟lardan beri [Kara ve Sarı 

TürgiĢler olarak] ikili teĢkil�t h�linde yaĢayan TürgiĢ Boyları, �inliler tarafından birbirlerini iyice 

düĢman edilmiĢlerdi. Sulu‟nun oğlunu “kagan” yapmak isteyen Kara TürgiĢ BaĢbuğu Tu-me-çe, Sarı 

TürgiĢ BaĢbuğu Baga Tarkan (Kül-çor) tarafından ôldürüldü. Bôylece ônemli bir rakibini alteden Kül-

çor kendini “kagan” il�n etti. �stelik, �inliler‟in On-oklar kagan‟ı il�n ettiği Hin (AĢina �ilesinden)‟i 

mağlup edip ôldürmesi ile AĢina soyunun Batı Gôktürkleri kolu da sona erdi (739). �inliler bu kez de 

Kara TürgiĢleri desteklemeye baĢladı. Kara TürgiĢler‟in baĢına geçen Ġl-etmiĢ Kutluk Bilge (742) ve 

Tanrıda BolmuĢ (753, Uygur h�kanı Moyen-çor‟un himayesine girdi) adlı baĢbuğlar zamanında da bu 

mücadele devam etmiĢtir. Karluklar‟ın da katıldığı, uzunca bir süre devam eden bu mücadeleler 

TürgiĢler‟i oldukça zayıflattı. Nih�yet bu müc�deleden istif�de ile güçlenen Karluklar, To-lu ve Nu-Ģi-

piler‟e üstünlük sağlayarak, ağırlık merkezi �u v�disi olan sahada kendi h�kimiyetlerini kurdular (766). 

Muhtemelen Peçenekler‟e menĢe teĢkil etmiĢ olan TürgiĢler ve bu mücadeleleri, bilh�ssa mühim bir 

tarihî h�dise olarak kalabalık Oğuz kütlelerinin batıya, Sır-derya‟ya doğru intik�lini kolaylaĢtırmıĢtır. 

720 �in‟in Gôktürk barıĢ teklifini reddetmesi: Ġç isyanlar, Gôktürk ordusu ve içtim�î yapısını 

sarstığı ve yeniden güç toplamak için zamana ihtiyaç olduğu için Tonyukuk ve Bilge, kuvvetli komĢu 
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�in ile iyi geçinmek düĢüncesinde idiler. Bu amaçla �in‟e uzattıkları barıĢ eli geri çevrildi (720). Zira 

sığıntı bir Gôktürk prensesini 718‟de Bilge‟ye karĢı savaĢ için kıĢkırtan, K‟i-tan ve Tatabılar‟a askerî 

destek veren ve son olarak BeĢ-balık‟taki Basmıllar ile de anlaĢan �in‟in bu tutumu, Gôktürk 

idarecilerini yeni bir politika benimsemeye ve tedbire sevketti. 

720-725 Tonyukuk‟un planları ve devletin yeniden toparlanması: �in‟in barıĢ teklifini reddi 

ardından Tonyukuk bizzat yaptığı planı uygulamaya koyarak; ônce Basmıllar mağlup edildi, sonra da 

�in Ģiddetli bir baskı altına alındı: ġan-tan savaĢı (Eylül 720)‟nda �in mağlup edilerek, daha ônce 

kuĢatılmıĢ olan BeĢ-balık elegeçirildi. Ardından Kan-çu, Yüan-çu, Liang-çu bôlgeleri, düzenlenen 10 

sefer sonunda ele geçirildi. 722-723 yıllarında düzenlenen seferlerle K‟itanlar ve Tatabılar bertaraf 

edildi. Karluk Ġl-teber‟inin, Gôktürk baskısı sonucu ülkesini terketmesiyle, Bilge, Karluk halkı tarafından 

sevinçle karĢılandı. H�kanlık eski gücüne ulaĢmanın zindeliğini yaĢamaktaydı. Zira Bütün doğu ve 

Tarbagatay‟a kadar batı, h�kanlığın id�resi altında idi. Hatt� Bilge, 717‟denberi �tüken ile irtibatını 

kesip müstakil devlet olan TürgiĢ bôlgesini de kendine t�bi saymaktaydı. Bu baĢarılar, üç mümtaz 

devlet adamının ortaklaĢa geyretlerinin bir mük�faatıydı. �in imp.u Hüan-tsung, Gôktürk Devleti‟nin 

gücünü bir kez daha gôrmüĢ ve 725‟yılında, bir resmî toplantıda Ģu mütaleada bulunmuĢtur: “… 

Gôktürkler‟in ne zaman, ne yapacakları bilinmez. Kagan Bilge iyidir, milletini sever, Türkler de ondan 

memnundurlar… Kül-Tegin harp san‟atının üst�dıdır, ona karĢı koyacak bir kuvvet güç bulunur… 

Tonyukuk ise otoriter ve bilgedir, niyetleri, kurnazlığı çoktur. ĠĢte Ģimdi bu üç barbar aynı anlayıĢta 

olarak bir aradadırlar…”. BaĢarılar karĢısında tavır değiĢtiren �in imparatoru, �tüken‟e bir elçi 

gôndermiĢ ve Bilge kagan, h�tunu, Kül-Tegin, Tonyukuk ve diğer erk�nla birlikte bu heyeti kabul 

etmiĢtir (725). 

721 TürgiĢler, batıda faaliyete geçerek, Kül-çor kumandasında Seyhun‟u geçip (721) 

Maveraünnehir‟de ilk büyük baĢarılarını kazandılar. 

725/726 Tonyukuk‟un ôlümü: Kaynaklarda Tonyukuk hakkındaki son bilgi 725 tarihinde �tüken‟i 

ziyaret etmiĢ olan �in elçisinin kayıtlarında, bu kabulde onun da bulunduğuna dair olan haberdir. Bu 

tarihten sonra ismi zikredilmediğine gôre, herh�lde bu tarihten az bir süre sonra Tonyukuk vefaat 

etmiĢ olmalıdır (725 veya 726). Gôktürk istikl�l müc�delesinin hazırlık safhasından itibaren ĠlteriĢ, 

Kapgan ve Bilge zamanlarında devlete 46 yıl baĢarı ile hizmet eden, savaĢlarda hiç baĢarısızlık 

yaĢamayan, “Boyla, Baga, Ġnançu Yargan, Apa Tarkan” unvanlı, “bilge ve stratejist” Tonyukuk, 

h�kanlığın ordusunu, adliyesini tanzim edenlerin baĢında gelmekteydi. �in kaynakları da onun bu 

üstün meziyet ve devlet adamlığını zikretmekte, “Aygucu” olarak devletteki büyük rolünü, çağının dinî 

ve kültürel cereyanlarını nasıl bir dikkat ve ihtimamla yakından t�kip edip, Türk milleti açısından 

değerlendirdiğini gôsteren deliller sunmaktadır. Bilge kagan, �in içtim�î hayatının da tesiriyle ve fakat 

daha çok savunma maksadıyla, Türk ülkesinde de Ģehirleri surlarla çevirmek, hisarlar yaptırmak 

istemekteydi. Tonyukuk ise buna itirazla: “Bunlar olmamalı. Biz ômrünü sulu ve otlu bozkırlarda 

geçiren bir milletiz. Bu hayat bizi daima bir harp egzersizi içinde tutmaktadır. Gôktürkler‟in sayısı 

�inliler‟in yüzde biri bile değildir. BaĢarılarımız yaĢayıĢ tarzımızdan ileri gelir. Kuvvetli zamanlarımızda 

ordular sevkeder, akınlar yaparız. Zayıf isek, bozkırlara çekilir, mücadele ederiz. Eğer kale ve surlar 
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içine kapanırsak, T‟ang orduları bizi kuĢatır, ülkemizi kolayca istil� eder…” karĢı çıkmıĢ, yine onun, 

Bilge‟nin, ülkenin her yerinde Budist ve Taoist tapınaklar inĢaa ettirerek, bu felsefeleri Türkler 

arasında yayma düĢüncesine de Ģu sôzlerle karĢı çıktığını gôrüyoruz: “Her ikisi de insandaki 

hükmetme ve iktidar duygusunu zaafa uğratır. Kuvvet ve savaĢçılık yolu bu değildir. Türk milletini 

yaĢatmak istiyorsak, ne bu t�limlere, ne de tapınaklarına ülkemizde yer vermemeliyiz”. Bu 

tavsiyelerdeki derin man� iyi anlaĢılmıĢ olmalıdır ki, bu istekler rev�ç bulmadı. 

726/727 Tonyukuk Abidesi/Kitabesi dikildi: Batılılarca “Gôktürk Bismarck‟ı” olarak isimlendirilen 

Tonyukuk‟un h�tırasına, Orhun Bayın-çokto mevkiinde bir kit�be dikilmiĢtir (726 veya 727). Türk dili 

ve edebiyatının uzun ve kolayca okunabilen ilk �bidesi olarak, Türk millî kültür tarihinde ônemli bir 

yere sahiptir. Metnin bizzat Tonyukuk tarafından kaleme alınmıĢ olması ihtim�li, ona Türk 

edebiyatının adı ve Ģahsiyeti bilinen ilk siması olmak Ģerefini kazandırmaktadır. 

728 Araplar‟ın, Maveraünnehir halkını zorla Ġsl�m‟ı kabule teĢebbüsleri, Türkler‟in genel bir 

isyanı ile karĢılaĢtı. 

731-734 Gôktürkler tarafından Orhun Yazıtları‟nın yazılması. 

ġubat 731 Kültegin‟in ôlümü: Bilge kagan, Tonyukuk‟un ardında diğer bir yardımcısı ve kardeĢi, 

Kül-Tegin‟i de 731 yılında kaybetti. 7 yaĢından beri ômrünü Türk milletinin yücelmesi uğruna hasreden 

Kül-Tegin ôldüğünde 47 yaĢında idi. Cesareti, ve askerî kaabiliyeti ile hem Gôktürk hem de �in 

vesikalarında ôvülen Kül-Tegin‟in ilk büyük kahramanlığını, 716 yılında Gôktürk baĢkentinin �ç-

oğuzlar tarafından basıldığı zamana dair Bilge‟nin naklinden ôğreniyoruz: “Anam h�tun, büyük 

analarım, ablalarım, gelinlerim, prenslerim c�riye olacaktı, ôlenler yolda kalacaktı. Kül-Tegin kararg�hı 

vermedi… O olmasa idi hepiniz ôlecektiniz…”. �lümünün doğurduğu derin boĢluğu üzüntüyü yine 

Bilgenin ağzından dinliyoruz: “… Küçük kardeĢim Kül-Tegin ôldü, gôrür g�zim gôrmez oldu, bilir 

bilgim bilmez oldu… Zamanın takdiri Tanrı‟nındır. KiĢi-oğlu ôlmek için yaratılmıĢtır. Yaslandım, 

gôzden yaĢ, gônülden feryat gelerek yanıp yakıldım… Milletimin g�zi, kaĢı (ağlamaktan) fena olacak 

diye sakındım”. Kül-Tegin‟in ôlümü civar ülkeleri de derin üzüntüye boğmuĢtur (27 ġubat 731). 

Kasım 731 Kültegin‟in cenaze tôreni ve adına bir Kitabe dikilmesi: Bilge Kagan‟ın isteği üzerine 

hazırlanan Kültegin Kit�besi‟nin Türkçe metni, Yollıg Tegin (Bilge‟nin ve Kül-Tegin‟in atısı/atabeyi) 

tarafından yazılmıĢ ve taĢa 20 günde kazınmıĢtır. Türk millî tarihi içinde, Gôktürk tarihi, kültürü ile dil 

ve edebiyatı bakımından emsalsiz bir kıymeti h�iz bu kit�be ile birlikte, anıt-kabirin nakıĢ ve tasvirleri 

tamamlanarak yapılan cen�ze tôrenine “1 Kasım 731/Koyun yılının 9. ayının 27. günü”, �in, K‟i-tan, 

Tatabı, Tibet, Ġran-Sogd, Buh�ra, TürgiĢ, Kırgız vb. devlet ve kavimleri husûsî hey‟etlerle 

katılmıĢlardır. �in imparatoru, baĢ sağlığı dileğiyle birlikte, onun h�tırasına dikilecek �bide de, bir de 

�ince metnin bulunması arzusunu bildirmiĢ ve bu arzusu gerçekleĢtirilmiĢtir (1 Kasım 731). �lüm ve 

cenaze tôrenleri arasında bukadar fark olmasının sebebi, Ortaçağda Türkler‟in, cenazelerini yılda iki 

kez (ilkbaharda ve sonbaharda) gômme adetinden kaynaklanmaktadır. 

Kasım 734 Bilge Kağan‟ın zehirlenerek ôldürülmesi: Ġki büyük yardımcısının vefaatı ile destek ve 
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yardımlarından mahrum kalan Bilge, 734 yılında K‟i-tan ve Tatabılar‟a karĢı Tônges dağındaki zafer 

dıĢında fazla bir faaliyette bulunamadı. 725 yılında �in üzerinde elde ettiği üstünlüğü, 727‟de �in‟e 

gônderdiği bakanı Buyruk-çor (Mei-luç‟o)‟un temasları sonucu, So-fang (Ling-çu‟daki) Ģehrinde elde 

ettiği ortak pazar yeri (serbest ticaret bôlgesi) anlaĢmasıyla neticelendirmiĢti. Bilge, iliĢkileri daha da 

ileriye gôtürmek ve bir �inli prenses ile evlenmek istiyordu. 734‟de isteğinin imparatorca kabul 

edilmesi üzerine bir teĢekkür heyeti �in‟e gônderilmiĢti ki, bu izdivaç sonuçsuz kaldı. Zira Bilge, 

Buyruk-çor tarafından zehirlendi. Kendisini zehirleyenleri bertaraf eden Bilge, zehrin tesiriyle 25 

Kasım 734 tarihinde ôldü. Gôktürk milletine, 19 yıl “ġ�d” ve 19 yıl da “Kagan” olarak hizmet eden 

Bilge‟nin ôlümü, halkı büsbütün yasa boğdu. �in imparatoru da ülkesinde yas il�n etti. 

Haziran 735 Bilge Kagan‟ın cenaze tôreni ve adına bir Kitabe dikilmesi: Metnini yine Yollıg 

Tegin‟in kaleme aldığı kit�benin taĢa kazınması bir ay dôrt günde tamamlanmıĢ, yine �in‟in isteği 

üzerine bir de �ince metin il�ve edilmiĢtir (735). Bilge için yapılan anıt kabir ve kitabe tamamlandıktan 

sonra, cenaze tôreni 22 Haziran 735 (Domuz yılının 5. ayının 272‟si)‟de yapıldı. 

738 TürgiĢ kaganı Su-lu, Sarı TürgiĢ baĢbuğu (Baga Tarkan) Kül-çor tarafından ôldürüldü. 

745 �çlü Ġttifak ve II. Gôk Türk H�kanlığı‟nın yıkılıĢı: 734 yılında Bilge‟nin yerine tahta oğlu 

Tengri Han Ġ-yan (Yi-Yan) geçti. Onun ardından da 740 yılında Gôktürk tahtına Bilge‟nin oğullarından 

çocuk yaĢtaki Tengri Han oturdu. YaĢı küçük olduğu için devletin idaresi fiilî olarak annesi P‟o-fu 

(Tonyukuk‟un kızı)‟nun elinde idi. Fakat o da devlete h�kim olamamıĢ, h�nedan üyelerinin birbirleriyle 

hesaplaĢmaları ve huzursuzluk bütün yurda yayılmıĢtır. Gôktürkler‟in içine düĢtüğü bu sıkıntılı 

durumdan istifade etmekte gecikmeyen Basmıllar-Karluklar ve Uygurlar ittifak ederek, AĢina 

�ilesinden bir Basmıl baĢbuğunu “kagan” il�n etettiler (742), ardında da Gôktürk h�kanı OzmıĢ (Wu-

su-mi-Ģi)‟ı ve küçük kardeĢi, son Gôktürk h�kanı, Po-mei‟yi ôldürdüler. Bu arada müttefikler ihtil�fa 

düĢtüler, kagan il�n edilen Basmıl baĢbuğu ôldürülerek, yerine Uygur Ġl-teber (Yabgu Ġl-teber=Kieh-li 

tu-fa)‟i Kutlug Bilge Kül kagan il�n edildi (745). Bôylece �tüken‟de Gôktürk h�kanlığı tarihe 

malolurken, yine �tüken‟de yeni bir Türk devleti olan, Uygur Türk devleti tarih sahnesine çıkmaktaydı. 

Gôktürk tebası olan bazı �ileler ve hatt� Tonyukuk neslinden gelenler, bu yeni Uygur Türk devletinde 

ve sonraki Moğollar dôneminde, ônemli vazifeler ifa ederek, ehemmiyetlerini muhafaza edeceklerdir. 

745 Uygurlar‟ın �tüken‟de Türkler (II. Gôktürk Hakanlığı‟nın yıkılıĢı)‟i yenmeleri ve Uygur 

H�kanlığı (745-840)‟nı kurmaları. Kurucu hakan Kutlug Bilge Kül‟dür. 

745-840 Uygur H�kanlığı: Kutlug Bilge Kül Kagan kurmuĢ, Karahanlılar tarafından yıkılmıĢtır. 

748 �inliler‟in Fergana Vadisi‟ni iĢgali. 

750-754 Ebu‟l-Abbas es-Seffah‟ın halifeliği ve Emevî soyunun kırıma uğraması. 

749/750-1258 Abbasîler, Emevîler‟den Hil�fet‟i aldılar ve ardından baĢkenti Bağdad‟a taĢıdılar. 

751 Karluk desteğindeki Araplar ile �in ordusu arasında Talas Irmağı Muharebesi yapıldı, �in 
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kuvvetleri yenildi: Batıda TürgiĢ h�kanlığının gittikçe zayıflaması, Orta Asya Türk ülkelerinin 

korunması gibi tarihî bir vazifeyi Karluklar‟ın üstlenmesini gerektirmiĢtir. Zira “imtiyazlı Arap milleti 

adına fetih siyaseti güden” Emevîler‟e karĢı, “bütün Müslümanların eĢitliği esasına dayalı” Abb�si 

propagandası gittikçe hızını arttırmıĢ, bôlge yeniden Arap nüfuzu altına girmeye baĢlamıĢ, hatta 

Seyhun-ôtesine bazı akınlarda dahi bulunulmuĢtur. Fakat Abbasi propagandasının da tesiriyle Arap 

nüfuzunun kırılması (mahallî idarecilerin artık Araplardan/Müslümanlardan fazla Ģikayet etmememleri 

vb. gibi), Araplar‟a karĢı hoĢnutsuzluğun ortadan kalkması �inliler‟i, bôlgede bir iktidar boĢluğu oluĢtu 

düĢüncesiyle, Orta Asya siyasetlerini yeniden canlandırma yoluna sevketmiĢ, Karluk h�kimiyetindeki 

bôlgelere el koymak istemiĢlerdir. Bôlgede ôncelikle Arap h�kimiyetine son vermek isteyen �inliler, 

Araplar‟la Talas (Taraz; bugünkü Evliya-ata bôlgesi)‟da karĢı karĢıya gelmiĢtir. O zamana kadar 

T‟anglar‟ın tarafını tutan Karluklar, �in siy�setinin asıl amacını bildiklerinden onlara karĢı Araplar‟la 

ortak hareket siyasetine yôneldiler. Talas Muharebesi (751)‟nde Araplar‟la ortak hareket ederek �in‟i 

ağır bir yenilgiye uğrattılar. �in‟in ağır iç buhranlara sürüklendi ve artık batı ile uzun süre uğraĢamadı. 

Orta Asya yine Türk h�kimiyeti altına girdi (Tarım havzasından itibaren batı kısmı Karluk h�kimiyeti 

altına, doğu bôlgesi ise Uygur h�kimiyeti altına girdi). 

756-788 Endülüs‟te I. Abdurrahman‟ın halifeliği (Kurtuba‟da Emir ilan edilmesi: 15 Mayıs 756). 

766 Karluklar, TürgiĢ hakimiyetine son verdi. 

766-1215 Karluklar, TürgiĢ hakimiyetine son vererek kendi hakimiyetlerini kurdular: Orta 

Asya‟da Uygurlar ile iktidar mücadelesine giren ve Uygur kagan‟ı Moye-çor karĢısında tutunamayarak, 

Tarım bôlgesinden daha batıya çekilen Karluklar, 756‟da Cungarya‟ya, 766‟da da TürgiĢ‟lerden 

boĢalan ĠrtiĢ ırmağının güneyinde/Balasagun, Talas havalisine yerleĢmek suretiyle Arslan Ġl-tirgüg 

zamanında, Gôktürk h�kanlığı sahasında h�kimiyet kurdular. BaĢkenti Balasagun/Suyab olan 

Karluklar, �tüken‟in üstünlüğünü kabul etmekte, siyasî bir isim olarak da “Türkmen” adını 

kullanmaktaydılar. Karluk yabguları, h�kimiyetin “kutlu �tüken ülkesi” ile sıkı alakası inancını 

muhafaza ile, soylarını Gôktürk h�kan �ilesi, AĢina sül�lesi‟ne bağlamaktaydılar. Bu inancın bir ifadesi 

olarak, Kırgızlar tarafından Uygur h�kanlığının yıkılması (840) üzerine, oradaki Kırgız hakimiyetini 

dikkate almaksızın, Karluk yabgusu Bilge Kül Kadır Kagan, Türk h�kanlarının “meĢrû halefi” sıfatı ile, 

kendisini “Bozkırların k�nûnî/tôresel hükümd�rı” il�n ederek (Kara Han) unvanını alıp, mekez olarak 

da Balasagun (Kara-ordu=Kuz-ordu=Kuz-uluĢ)‟u seçti. Karluklar Türk-Ġsl�m tarihinde ônemli ilklere 

imza atan bir Türk boyudur:-�ncelikle, Abdülkerim Satuk Buğra H�n (904-911) dôneminde Ġsl�miyet‟i 

kabul eden ilk Türk kütlesi (Ġdil Bulgarları istisna) Karluklar olup, yine Müslüman olan S�m�nîler‟le de 

siy�sî müc�delelere giriĢmiĢlerdir. Yine Türk-Ġsl�m tarihinde ônemli bir yer tutan Kara Hanlı Devleti‟ni 

de Karluklar kurmuĢ ve onlara büyük bir sül�le vermiĢlerdir. Pendn�me‟de belirtildiği üzere, Gazneli 

Sultan Mahmud‟un babası Sebüg-tegin‟in bir Karluk ülkesi olan Barshan/Barsgan‟lı olmasına bin�en, 

Türk-Ġsl�m dünyasına Gazne Sultanları gibi diğer büyük bir sül�leyi de yine Karluklar vermiĢtir. 

Arapça-Farsça eserlerde kendilerinden (Karlukh, Kharlukh, Halluk) adlarıyla bahsedilen, Karluk ülkesi; 

doğuda Tanrı Dağları, kuzeyde Oğuzlar, güneyde Yağmalar‟ın bir kısmı ve batıda da Maveraünnehr 

ile sınırlı ma‟mur ve müreffeh bir Türk ülkesi olarak zikredilmiĢtir. Günümüzde BadahĢan bôlgesi 
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(Afganistan-Tacikistan sınırı)‟nde, �zbek Türkleri arasında “Karluk” adlı bir kabile yaĢamaktadır. 

767/769 Hanefî Mezhebi‟nin kurucusu, Ġmam-ı Azam Ebu Hanife (Numan bin Sabit)‟nin vefaatı. 

775 Bir kısım Oğuz ve Karluk boylarının Uzak-Ģarkta Türkistan‟a (Meveraünnehir‟e) doğru 

gôçleri. 

8. yüzyıl ortaları Batı Sirderya Oğuzlar‟ın hakimiyeti altına girerken, Yedisu ve Doğu Sirderya da 

Karluklar‟ın hakimiyeti altına girdi (8. yüzyıl ortaları). 

8. yüzyıl sonları Uygurlar, Han Mei-yu (759-780) zamanında Maniheizm dinini benimsediler (8. 

yüzyıl sonları). 

IX. yüzyıl  

9. yy.-1239/1055-1256 Kumanlar/Kıpçaklar/Kıpçak Hanlığı: �zi-Tuna arasında kurulmuĢtur. 

815/819-999/105 Samaniler Devleti: Kôkeni Saman Hudat adlı feodal bir toprak sahibine 

dayanıyordu. Abbasilere ônemli hizmetlerde bulunan Saman‟ın torunları 819‟da Semerkant ve Herat‟ı 

içine alan sınır bôlgesinin yônetimini elde ettiler. 

816-838 Azerbaycan‟da Babek‟in ôncülük ettiği ayaklanma. 

817-838 Ġmam ġafii‟nin (Ebu Abdullah Muhammed bin Ġdris: 767-820) 20 Ocakta Mısır‟ın Fustat 

Ģehrinde vefaatı. 

821-1055 Horasan‟da Tahirî Emirliği‟nin doğuĢu ve Maveraünnehir içlerine doğru geniĢlemesi, 

Tahiriler. Horasan‟da düzeni sağlayamayan Abbasiler, bu bôlgenin yônetinıini güçlü bir komutana 

bırakma yoluna gittiler. Bu amaçla 821‟de Horasan valiliğine atanan Tahir Ġbnü‟I-Hüseyin, NiĢabur‟u 

baĢkent edinerek yarı bağımsız bir yônetim oluĢturdu 

840 Uygur h�kanlığının Son kaganı Ho-sa (839-840) ve �tüken Uygurlarının sonu: Yenisey 

bôlgesinde 20 yıldır bir kudret olarak beliren ve Orhun bôlgesini sürekli baskı altında tutan Kırgızlar, 

840 yılında Uygur topraklarına saldırarak, baĢkent Ordu-balık‟ı zapt ile halkı kılıçtan geçirdiler ve son 

Uygur kaganını da ôldürdüler. �tüken‟deki ocakları sônen Uygurlar, kütleler h�linde dağılarak, bir 

kısmı Karluk ülkesine, bir kısmı �in sınırlarına, büyük bir kısmı da zengin ticaret merkezlerinin 

bulunduğu Ġç-Asya‟ya gôçtüler. Bu dağılıĢın ardından Uygur tarihinin ikinci safhası baĢladı. Gôçler, 

H�kan �ilesine mensup iki kardeĢin ônderliğinde gerçekleĢtirildi. Gôç sırasında Vu-hi Tegin (841-

846)‟i kagan seçen Uygur kütlesi, bazan Kırgız, bazan da �in t�biiyetine girmiĢtir. Diğer bir Uygur 

kütlesi ise, Pang Tegin idaresinde batı istikametinde, Karluk ve diğer Türk boylarının bulunduğu 

yurtlara doğru yôneldi. Her iki istikamete giden bu Uygur kütleleri, buralarda yeni devletler kurdular. 

Fakat bunlar artık “Bozkır Türk devleti tel�kkisi”„nden uzak olup; h�kimiyeti geniĢletme gibi büyük 

siy�sî hedefler gütmeyip, daha ziyade baĢta �in olmak üzere, komĢuları ile dostluk ve ticaret temeline 
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dayalı iliĢkileri tercih etmiĢlerdir. 

840 Moğolistan‟da Kırgızlar, Uygurlar‟ın yerini aldı. Buradan kaçan Uygurlar‟ın bir zümresi 

Turfan‟da Uygur Krallığı‟nı kurdular. 

840-1040 Karahanlılar: Kül-Bilge Han tarafından kurulmuĢ, 1040 tarihinde ise Doğu Karahanlılar 

(1040-1210) ve Batı Karahanlılar (1042-1212) olmak üzere ikiye bôlünmüĢtür. 

840-1207 Uygur h�kanlığını yıkan Kırgızlar, �tüken‟de kendi müstakil devletlerini kurdular: 

Hanlar (m.ô. 206-m.s. 220)‟dan beri mevcudiyetleri bildirilen Kırgızlar‟ı, �inliler (K‟i-ku, Kie-ku, Kie-ka-

sse) gibi adlarla zikretmiĢlerdir. Asya Hunları zamanında Baykal‟ın batısında ĠrtiĢ havalisinde, yine bir 

Türk kavmi olan Ting-lingler ile bir arada oturan Kırgızlar, kaynaklarda Türk asıllı gôsterilmeyip, 

tahminen 5.-6. asırlarda TürkleĢmiĢ kavimlerden sayılmaktadırlar. Hia-kia-sse/Kırgızlar, Mu-kan 

zamanında 560‟a doğru I. Gôktürk h�kanlığına bağlanmıĢ, fetret devri (630-680)‟nde ise müstakil bir 

devlet durumuna gelmiĢlerdir. Ancak II. Gôktürk h�kanlığı devrinde tekrar bu devlete bağlanan 

Kırgızlar, 758 yılında da Moyen-çor Kagan tarafından Uygur h�kanlığının h�kimiyeti altına girmiĢlerdir. 

840 yılında Ģiddetli bir hücum sonucu Uygur h�kanlığını yıkan Kırgızlar, �tüken‟de kendi müstakil 

devletlerini kurmuĢlardır. Bu arada bütün Moğolistan‟ı elegeçiren (�in‟deki Liao sül�lesi) K‟i-tanlar 

(Kara Hitaylar, K‟i-tanlar‟ın halefleridir.), Kırgızları �tüken‟den çıkararak eski yurları olan Baykal‟ın 

batısındaki ĠrtiĢ nehri h�valisine sürmüĢlerdir. Kırgız kavminin, Uygur h�kanlığını yıkarak iĢgal ettiği 

�tüken‟de tutunamayıp, buranın Moğol K‟i-tanlar‟a geçmesine ve tam idr�k ve intibak edemediği 

anlaĢılan “Orhun kültürü”nün ortadan kalkmasına sebep olmak, dolayısiyle eski Türk h�kanlar 

yurdunu, bir daha geri gelmemek üzere, Moğollar‟a kaptırmak suretiyle Türk tarihinde oynadığı menfî 

rol dikkatten kaçmamıĢtır. 

845-911 Uygur Hakanlığı yıkıldıktan sonra bir kısım Uugur zümresi Doğu Türkistan (Turfan)‟a 

gôçerek burada Doğu Türkistan (Turfan) Uygur Devleti‟nin temellerini atmıĢlardır (a.bkz.: 911-1368). 

847-905 Uygur h�kanlığının yıkılması üzerine, Uygurlardan bir kütle “Sarı Uygurlar”, �in‟in 

kuzeyindeki Kan-su bôlgesine gôçerek, buranın merkezi Kan-çou (eski adı Gu-tsang)‟da 

yerleĢmiĢlerdir (847). Yukarıda da iĢaret edildiği gibi, bu Uygurlar artık Bozkır Türk h�kimiyet 

tel�kisinden uzak, �in ile, daha ziyade ticarî faaliyetler temeline dayalı iyi münasebetler kurmak 

amacını gütmüĢlerdir. Bu amaçla da �in hükümdar sül�lesi ile akrabalık kurarak, iliĢkileri daha da 

sağlamlaĢtırmıĢlardır (a.bkz.: 905-1226) 

860-1068 Uzlar/Oğuzlar/Oğuz Hanlığı: Tuna havalisinde kurulmuĢtur. 

860-1091 Peçenekler/Peçenek Hanlığı: Siyasi faaliyetleri Ġdil/Volga-Tuna ırmakları arasındadır. 

867-869 Ġran‟da ġî‟i Saff�rîler H�nedanlığı‟nın doğuĢu. 

868-905 Tolunoğulları Devleti: Mısır‟da kurulmuĢtur. Merkezi K�hire‟dir. 
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874/875 Sünnî Fars S�m�nî Hanedanı‟nın Maveraünnehir‟de idareyi ele geçirmesi. Bağdad‟daki 

Halifeden de yetki alan Samani Devleti‟nin baĢkenti Buhara idi. 

890 Karmatlar‟ın Irak‟ta ilk kez ortaya çıkıĢları. 

9.-10. yüzyıllar Viking liderleri, Novgorod, Kiyev ve diğer Ģehirlerde kendi yônetimlerini kurdular 

(9.-10. yüzyıllar). 

X. yüzyıl  

10. yüzyıl Oğuz Yabgu Devleti: Gôktürk Hakanlığı yıkıldıktan sonra müstakil yaĢayan Oğuzlar, 

10. asrın ilk yarısında, kıĢlık merkezi Yeni-kent olan bir devlet kurmuĢlardır. Oğuzlar‟ın baĢında, 

Yabgu bulunmakta ve ona Kül-Erkin unvanlı bir baĢbuğ n�iblik yapmaktaydı. Orduyu Sü-baĢı idare 

ediyordu. Bu Oğuz Yabgu devleti‟nin komĢuları; [kuzeyde] Peçenekler ve Hazarlar, Kimekler, doğu‟da 

Karluklar, Harezm[güneyde]‟de ise yerli h�nedan Afrîgîler idi. Afrîgîler‟i baskı altında tutan Oğuzlar‟ın 

komĢuları ile birçok problemleri olduğu ve aralarında çeĢitli savaĢların vuku bulduğu bilinmektedir. 

Hatta Karluklar ile yaptıkları bir savaĢta, Oğuz Yabgusu da ôldürülmüĢtü. KaĢgarlı Mahmud‟dan ise 

�iğiller ile Oğuzlar arasında kôklü bir düĢmanlık olduğunu ôğrenmekteyiz. Kuzeyde bulunan Kimekler 

ile ise iliĢkiler, bazan dostça bazan da düĢmanca idi. Kimekler‟in bir kolu olan ve 9. asırda bir kuvvet 

olarak beliren Kıpçaklar (Kumanlar)‟ın baskısı ve Selçuklu �ilesinin kendilerine bağlı kütlelerle 

ayrılarak bôlgeyi terketmesi sebebiyle, Oğuz Yabgu Devleti 1000 yıllarına doğru yıkılmıĢtır. 

ReĢidüddin (14. asrın ilk çeyreği), son Oğuz Yabgusu olarak Ali Han adında birisini zikretmekte, 

meĢhur Cend h�kimi ġah Melik‟i de bu son Yabgu‟nun oğlu olarak gôstermektedir, l�kin bu haber 

dest�nî bir vasıftadır. Yabgu devleti Oğuzları; “Umûmû “Türk” adı yanında, yine siyasî bir isimlendirme 

olarak “Türkmen” adını da taĢıyorlardı ki, Müslüman ülkelerine geldikten sonra Ġsl�m kaynaklarında bu 

isimle de anılmıĢlardır”. Fakat bu Türkmen adının, Türkler‟in Ġsl�miyet‟i kabulleriyle doğrudan bir 

al�kası gôrülmemektedir. Zira Güney Rusya‟daki Torklar (Uzlar)‟a da Torkmen (Türkmen) denildiğine 

dair bazı deliller mevcuttur. Yabgu devleti zamanında Oğuzlar, �ç-ok ve Boz-ok diye eski 2‟li teĢkil�t 

h�linde idiler. Kolları meydana getiren kabileler hakkında biri KaĢgarlı Mahmud‟un Divan-u Lügatü‟t-

Türk‟ünde, diğeri ReĢidüddin‟in C�miü‟t-Tev�rîh‟inde olmak üzere iki liste mevcuttur. Divan-u Lügatü‟t-

Türk‟de ayrı ayrı damgaları ile birlikte 22 kabile gôsterilmiĢ; ReĢidüddin ise, hem kabile sayısını 24‟e 

çıkarmıĢ, hem Boz-ok, �ç-ok tasnifi yapmıĢ; ayrıca, damgalara il�veten, her kabilenin “ongon”„unu 

belirtmiĢtir. Boz-oklar: Kayı, Bayat, Alka-evli (Alka-bôlük), Yazır, Dôğer, Dodurga, Yaparlı (DLT‟de 

yok), AfĢar, Kızık (DLT‟de yok), Beğdili, Karkın (DLT‟de yok, bunun yerine) �aruklu. �ç-oklar: 

Bayındır, Peçene, �avuldur, �epni, Salur, Eymür, Alayuntlu, Yüreğir, Ġğdir, Büğdüz, Yıva (Iva), Kınık. 

Devletin çôküĢüyle Oğuzlardan kalabalık bir kütle, Karadeniz‟in kuzeyinden batıya (Uzlar), diğer bir 

kısım kütle ise Cend bôlgesine gôçmüĢ, oradan da Horasan‟a ve sonra Anadolu‟ya yônelmiĢtir 

(Selçuklu ve sonra da Osmanlı). Oğuzlar‟ın bir kısmı da yerlerinde kalarak, 11. asır ortalarında 

Karacuk dağları bôlgesinde, MangıĢlak‟ta ve Seyhun kıyısındaki kasabalarda oturmakta idiler. Moğol 

istîl�sı sırasında, Cend‟de ve Karakum‟da da “Türkmenler”„in bulunduğu gôrülmektedir. Günümüzdeki 

“Türkmenistan” halkı bu Oğuzların torunları olup, Anadolu‟da da birçok kôy ve kasaba mezkur Oğuz 



  78 

boylarının adlarını taĢımaktadır. 

900 Samaniler, Saff�rîler‟i yıkarak, hakimiyetlerini bütün Ġran‟a yaydılar. 

905-1226 Kan-�ou Uygur Devleti: 847 yılından itibaren �in tabii olarak yaĢayan Sarı Uygurlar 

da diğer halklar gibi 10. asrın baĢlarına gelindiğinde T‟ang sül�lesine karĢı isyan ettiler. Kan-çou 

Uygurları da, bağlı bulundukları ve merkezi Tun-huang olan �in askerî bôlgesi ile iliĢkilerini kestiler. 

Zira burada 1905 yılında �sî bir general, “Batı Hanları‟nın Altın-dağ Krallığı” adlı muhtar bir devlet 

kurmuĢ ve bu devlete Uygurları da t�bî kılmak istemiĢtir. Kan-çou Uygurları buna karĢı çıkmıĢlardır. 

Tegin adlı kumandanın idaresindeki Uygur ordusu, Tun-huang‟ı kuĢatarak halkı, kralı teslim etmeğe 

zorlamıĢtır (911). Kan-çou Uygurlarının bu hareketi ve zaferi, Batı‟daki Doğu Türkistan/Turfan 

Uygurları‟nın da istikl�lini getirmiĢtir. �in‟de T‟ang h�nedanından sonra yerine bir ġa-t‟o Türk Devleti 

(906-960) kurulmuĢtu. Bu devletin baĢındaki “5 sül�le” zamanında, Muahhar Leang (907-923) ile 

Uygurlar pek ilgilenmemiĢtir. Tun-huang zaferinden sonra bôlgede prestiji gittikçe artan Uygurlar, ġato 

Türk devleti ile iyi iliĢkiler kurmuĢlar, ôzellikle 5 sül�lenin 2.si olan Muahhar T‟an �ilesi (923-936)‟nin 

kurucusu ġa-t‟o hükümd�rı ile münasebetler geliĢtirilmiĢtir. Bu sırada Kan-çou Uygurları‟nın baĢında 

Jen-mei “cesur ve doğru” kagan bulunmaktaydı. Ondan sonra Uygurlar‟ın baĢına sırasıyla Tegin (924-

926), A-tu-yu “=Adrug, seçkin” ve Jen-yu kagan oldular. Bunlar çeĢitli tarihlerde �in‟e Apa, Kün, Bars 

adlı elçiler gônderdiler. �in‟de 3. sül�le Muahhar Tsin “veya Chin” (937-946), 4. sül�le Muahhar Han 

(947-951) ve 5. sül�le Muahhar Chou (951-960) �ileleri zamanında ise �in‟e, yani ġa-t‟o Türk 

Devleti‟ne, gerek Kan-çou Uygur Devleti‟nden ve gerekse Batı/Turfan Uygurları‟ndan heyetler gitmiĢ 

iyi iliĢkiler devam ettirilmiĢtir. Bu ziyaretler muhtemelen tic�rî iliĢkileri geliĢtirme amacıyla yapılmıĢtır. 

Gôrüldüğü üzere Kan-çou Uygurları, büyük bir askerî kudret gôsterememiĢler, bu sebeple de 

haklarında fazla bir bilgi oluĢmamıĢtır. 10. asrın baĢından itibaren Mançurya ve Kore kabilelerini 

toplayarak kuzeyde bir baskı unsuru olarak beliren K‟i-tanlar, sonunda bir h�nedan “Liao Sül�lesi, 

907-1211” kurarak, -ôzellikle de ġa-t‟o Türkleri‟nin 5 sül�le devrinde- �in‟in bazı kısımlarını ele 

geçirmiĢler ve Kuzey �in‟de h�kimiyet kurmuĢlardı. Kan-çou Uygurları, 940‟dan sonra bu K‟i-tanlar‟ın, 

1028‟lerde ise Tangutlar‟ın nüfuzu altına girdi. 1226 yılında ise bôlgeyi ele geçiren Cengiz 

Ġmparatorluğu‟nun h�kimiyeti altına girdi. Daha baĢlardan itibaren Sarı Uygurlar diye bilinen bu Türk 

kütlesi, h�len Batı �in‟de yaĢamaktadır. 

906 �in‟de Tang Hanedanlığı‟nın sona eriĢi ve yerini ġa-t‟o Türk Devleti (906-960)‟nin alması. 

907-923 ġato (�ôl) Türk Devleti: ġato �ôlü (�in)‟de kurulmuĢtur. 

911-1368 Doğu Türkistan (Turfan) Uygur Devleti: Doğu Türkistan, Turfan‟da kurulmuĢtur 

(a.bkz.: 845-911). 

920-948 Ġdil Bulgar Hanı, Almas/AlmıĢ Yaltavar (Ġltabar)‟ın saltanatı. Müslüman olduktan sonraki 

adı: Cafer bin Abdullah ibni Ahmed bin AlmıĢ. 

922 Ġdil Bulgar Hanı Almas/AlmıĢ, Ġslamiyeti resmen kabul etti (h. 16 Muharrem 310). 
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923-936 Tang ġato Devleti: ġato �ôlü (�in)‟de kurulmuĢtur. 

924 Moğol Kitanlar, Kırgızlar‟ı yendiler. 

932 Ġlk merkezi KaĢgar olan Türk Karahanlı Hanedanlığı kuruldu. 

934 Kıtayların orhun bôlgesine saldırmaları üzerine Türk boylarının yerlerinden oynamaya 

baĢlamaları ve bu sarsıntı ile Oğuzların sıkıĢtırdığı Peçeneklerin Hazar denizi Ģimalinden Tuna 

havzasına ve Balkanlara doğru gôçleri. 

935-969 ĠhĢid (AkĢit) Oğulları Devleti: Mısır‟da kurulmuĢ, merkezi K�hire‟dir. 

937-946 Tsin ġato Devleti: Doğu Kansu (�in)‟da kurulmuĢtur. 

948-958? Ġdil Bulgar Hanı, Talib bin Ahmed‟in saltanatı. 

950 A �nlü Türk mütefekkir, filozof Farabi (Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan 

bin Uzluk el-F�r�bi et-Türkî, 870-950) ôldü. Bugün Kazakistan sınırları içerisinde bulunan Otrar 

(F�r�b) Ģehri yakınlarındaki Vesic yerleĢim merkezinde 870 yılında doğdu. 

10. yüzyıl ortaları Abdülkerim Satuk Buğra Han (-955) dôneminde Karahanlılar ve Uygurlar 

Budizm‟i terk ederek Ġsl�m dinini kabul ettiler (10. yüzyıl ortaları). 

962 Afganistan‟da Türk Gazneli Hanedanlığı kuruldu. 

963/995-1186/87 Samanilerin Horasan orduları komutanı Alptegin, 963 yılında Afganistan 

Gazne Ģehrini Levikler‟in elinden alarak burada Gazneliler Devleti‟nin temellerini attı. Sebüktegin ve 

oğlu Mahmud, Samani emirine yardım edince emir Mahmud‟a 995 yılında Horasan orduları 

komutanlığını verdi. Gazneliler Devleti, 1186-7 yılında Gurlular tarafından ortadan kaldırıldı. 

965 Kiyev Hakimi Svyatoslov, Rus step sahasındaki Hazar siyasî gücünü ezdi/kırdı. 

985 Ġdil/Volga Bulgarları ile Kiyev Rusyası arasında barıĢ anlaĢması imzalandı. 

985 En büyük/güçlü Oğuz kabilelerinden biri olan Selçuk Türkleri, Buhara civarına gôçtüler. 

986 Benimseyecekleri bir din arayıĢında olan Ruslar, Harezmli Müslüman alimlerle irtibat 

kurdular, fakat Ġslam‟ı kabul etmediler. 

992 Samanilerin zayıflamasıyla Semerkant‟a giren Karluk Türkleri 992‟de Buhara‟yı ele 

geçirdiler ve Karahanlılar olarak bilinen yeni bir hanedan baĢlattılar. Samani toprakları Ceyhun 

ırmağını sınır olarak kabul eden Karahanlılar ile Gazneli1er arasında paylaĢıldı (999). 

997/998-1030 Gazneli Mahmud, Ġsmail‟i bertaraf ederek tahta çıktı. Abbasi halifesi adına hutbe 

okuttu. 
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988 Ruslar‟ın Ortodoks Hıristiyanlığı kabul etmeleri. 

999 Gazneliler, Horasan‟daki Samaniler‟i yendiler. Karahanlılar ise Samanî baĢkenti Buhara‟yı 

ele geçirdiler. Sam�nî Devleti‟nin yıkılmasıyla Müslüman Türkler‟e Cenup yolu ve Ġslam 

ülkeleri/topraklarının ônü açıldı. 

10. yüzyıl sonları Ġlk ġî‟i Pers Büveyhîler, Irak ve Ġran‟ın çoğunda kontrolü ele geçirerek, Abbasî 

Hil�feti‟nin siyasî gücüne son verdiler (10. yüzyıl sonları). 

10.-12. yüzyıllar Kiyev Knezliği (Rusyası), Rus halklarını geçici olarak tek bir Ġmparatorluk çatısı 

altında birleĢtirdi (10.-12. yüzyıllar). 

XI. yüzyıl  

11. yüzyıl baĢları Gazneliler‟in hakimiyeti Irak‟dan Sind‟e kadar geniĢledi (11. yüzyıl baĢları). 

11. yüzyıl ortaları Karahanlı Hakanlığı ikiye bôlündü: Birisi Batı Türkistan (Maveraünnehir)‟da, 

diğeri ise Doğu Türkistan (Tarım Havzası)‟da saltanat etmekteydi (11. yüzyıl ortaları). 

1017 Kıtayların ve ġamani Türklerin 300.000 çadır halkı halinde Ģarktan Karahanlı ülkesine ve 

Balasagun yakınlarına gelmeleri ve Togan Han‟ın 120.000 kiĢilik bir orduyla bu istilayı durdurması. 

1018 Selçuklu Türkleri, �ağrı Beğ kumandasında 3000 süvari ile Buhara civarında Ģarki 

Anadolu‟ya akın yaparak Selçuklulara bir yurt araması. 

1024-1025 Ġdil Bulgar Hanı, Ġbrahim‟in saltanatı. 

1027 Kıtayların baskısı ile Büyük Türk Muhaceretinin geliĢmesi, bu baskı ile Kun, Kay ve 

Kıpçakların Oğuzları yurtlarından püskürtmeleri, ġamani, Peçenek ve Oğuzların Ģarki ve Orta 

Avrupa‟ya, Balkanlara ve Müslüman Oğuzların da sel halinde Meveraünnehir‟e Horosan‟ ve diğer 

Ġslam �lkelerine gôçetmeleri. 

1030 Gazneli Mahmud ôldü, Yerine Sultan Mesud geçti. 

1030 Biruni (973-1048) “Kitab-ı M�lü‟l-Hind” adlı eserini yazdı. 

1037 Asırlarca medreselerde Avrupa ve üniversitelerinde okunmuĢ olan “el-K�nûn fi‟t-Tıb” adlı 

eserin yazarı, Türk tabib, filozof Ġbni Sina (980-1037) ôldü. Farabi‟nin talebesi olan Ġbn-i Sina, 980‟de 

Buhara yakınlarındaki AfĢan‟da doğdu. 

Mayıs 1040 Selçuklular, Merv yakınlarındaki Dandanakan SavaĢı‟nda Gazneli Sultan Mesud 

kuvvetlerini yendi: Selçuklular‟ın Dandanakan‟da Gazneli Sultan Mesud‟u yenerek Tuğrul Bey 

idaresinde Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)‟nin temellerini attılar, Oğuz (Türkmen) muhaceretinin 

ġarkî Anadolu‟ya akmaya baĢladı. (24 Mayıs 1040) 
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1040-1157 Büyük Selçuklu Ġmparatorluğu dônemi. Tuğrul Bey tarafından kurulan bu büyük Türk 

devleti, bir baĢka Türk zümresi Oğuzlar tarafından yıkılmıĢtır. 

1040-1210 Doğu Karahanlılar: Süleyman Han tarafından kurulmuĢ, Karahıtaylar tarafından 

yıkılmıĢtır. 

1041-1187 Kirman Selçuklu Devleti: Kurucusu Kara Arslandır. Oğuzlar tarafından yıkılmıĢtır. 

1042-1212 Batı Karahanlılar: I. Muhammed Han tarafından kurulmuĢ, HarezmĢahlar tarafından 

yıkılmıĢtır. 

1044 Sayısız bir Türk Halkının Ģarktan ilerleyerek Karahanlı Devleti hududlarına girmesi. 

1048 Ġbrahim Yınal‟ın yurt arayan büyük bir Türkmen kitlesini Anadolu Cihadına gôndermesi ve 

onun Selcuklu Ordusu ile gelip Bizanslılara karĢı Hasankale Zaferini kazanması, Erzurum‟un Fethi, 

Oğuzların Trabzon‟a ve Orta Anadolu‟ya kadar yayılmaları. 

1049 Birunî (973-1049) ôldü. Türk dünyasının yetiĢtirdiği büyük bilim ve din adamlarından olan 

Biruni, bugün Ġran sınırları içinde bulunan Kas Ģehrinde 973‟te doğdu. Biruni, temayüz ettiği 

astronominin yanısıra tıp, fizik, matematik, tarih, kronoloji, jeodezi ve din ilminde de büyük ilerleme 

gôsterdi. Bu bilim dallarında, toplam 196 eser yazdı 

1055 NiĢabur‟da kendisini sultan ilan eden Selçuklu beyi Tuğrul Bey (1038-1063), 1055‟te 

Bağdat‟a girerek Büveyhi egemenliğini yıktıktan sonra, Abbasi halifeliğini birleĢtirici bir manevi güç 

olarak koruma altına alma yoluna gitti. Bu ittifakla siyasal nüfuzunu pekiĢtiren Büyük Selçuklu Devleti, 

aynı zamanda Hil�fet‟in resmî koruyucusu olarak, Ġslam dünyasını birleĢtirme iĢlevini üstlendi. Tuğrul, 

dan sonra baĢa geçen Alp Arslan‟ın (l063-72) ve onun oğlu 1. MelikĢah‟ın (1072-92) yônetimi altında 

Bizanslılara karĢı giriĢilen savaĢlarla Anadolu ve Kafkasya‟ya giden yollar açıldı. Suriye ve Semerkant 

Selçuklu yônetimine bağlandı. Bôylece ortaya çıkan imparatorluk geniĢ bir savaĢ aygıtına ve ele 

geçirilen toprakların ikta yoluyla hanedan üyeleriyle komutanlara dağıtılmasına dayanıyordu. 

1059 Türklerin Sivas ve Malatya vilayetlerini ele geçirmeleri. 

1060 Bizanslılar‟ın Kumanlar olarak bildiği putperest Oğuzlar, Rus Steplerine gôçtüler. 

Ağustos 1064 Alp Arslan‟ın Kafkasya ve ġarki Anadolu seferi, Kars‟ın fethi (16 Ağustos). 

1065 ġamani Uz (Oğuz) ların 600.000 kiĢi halinde Tuna‟yı geçip Balkanlara inmeleri. 

1065-1067 Selçuklu veziri Nizamü‟l-Mülk, NiĢabur ve Bağdad‟da medreseler kurdu. 

1067 Selcuklu akınlarının Orta Anadoluya yayılması, Kayseri, Niksar ve Konya Ģehirlerinin fethi. 

1068 AfĢin‟in Anadolu‟yu ele geçirip Ġstanbul Boğazına kadar ilerlemesi, Amuriye ve Honas‟ın 
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fethi. 

1068 Kumanlar, Güney Rus Prenslerini yendiler. 

1069-1070 Yusuf Has Hacib, “Kutadgu Bilig” adlı eserini yazdı. 

1071 Alp Arslan‟ın ġii Fatimilere karĢı Suriye seferi ile, Malazgirt ve Halepi Selcuklu idaresine 

alması. 

1071 Alp Arslan‟ın Bizans Ordusunu yenerek 26 Ağustos Cuma günü Büyük Malazgirt Zaferini 

kazanması. Ġmparator Romanos Diogenes‟in esir düĢmesi ve Bizans‟ın Selcuklulara tabiiyeti kabul 

etmesi. Zaferin Türk ve Ġslam tarihlerinde bir devir açması, dünya tarihinde de bir dônüm noktası teĢkil 

etmesi. Bu zaferle artık Anadolu, Türkler‟e vatan olacak ve burada ôncelikle Anadolu Selçuklu 

Devleti‟nin temelleri atılacaktır. 

1071-1252 Mengüçoğulları: Kurucusu Mengüç G�zidir. Anadolu‟da kurulmuĢ olan beylik 

Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 

1071/1075-1318 Malazgirt Meydan SavaĢı ardından Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu: 

Kurucusu I. Süleyman ġahtır. Ġlhanlılar tarafından yıkılmıĢtır. 

1072 Alp Arslan‟ın sulhü bozan Bizans‟a karĢı Türklere Anadolu‟nun fethini emretmesi, Artuk 

Bey‟in Sakarya havzasına kadar iĢgali. Alp Arslan‟ın Türkistan seferi ve bir batini tarafından Ģehit 

edilmesi. 

1073 Selçuklular, Karahanlılar‟ı yendi. 

1073 Melik ġah‟ın amcası Kavurt Bey‟i mağlup ederek Selcuklu Ġmparatorluğuna hakim olması, 

Artuk Bey‟in Anadolu‟dan Ġran‟a çağrılması. 

1074 Türklerin bütün Anadolu‟ya dolmaları üzerine Ġmparator Mihael‟in yardım maksadıyla 

Papa‟ya müracatı, müsbet bir netice alamayınca Sultan MelikĢah‟a baĢvurması. 

1075 Melik ġah‟ın saltanat mücadelesini ve Artuk Bey‟i Anadolu‟dan çekmesini fırsat bilen 

kutalmıĢoğlu Süleyman Ģah‟ın, kardeĢi Mansur ile, Birecik bôlgesinden hareketle Konya‟yı ve daha 

sonra Ġznik‟i fethetmesi, Süleyman ġah‟ın Ġznik‟i payitaht yapması ve Türkiye Selçuklu Devletini 

kurması. 

1075-1086 Anadolu Selçuklu Devleti‟nin kurucusu Süleym�nĢah‟ın saltanatı. 

1078 Süleyman ġah‟ın Botaniates‟i Bizans tahtına çıkarırken Selçuklu ordusunu Boğaz‟ın 

Anadolu sahilinde yerleĢtirmesi. Melik Ģah‟ın Süleyman Ģah‟ı itaate almak için Porsuk Bey‟i üzerine 

gôndermesive onun Mansur‟u ôldürmesi, fakat muvaffakiyetisizliğe uğrayarak çekilmesi. 
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1078-1117 Suriye Selçuklu Devleti: TutuĢ tarafından kurulmuĢ, Artukoğulları‟nca yıkılmıĢtır. 

1080 Anadolu‟ya dolmuĢ Türkmenleri etrafında toplayan Süleyman Ģahın Ġznik‟e devlet kurması 

üzerine Ģarktan büyük bir gôçebe kitlesinin dalgalar halinde Anadolu‟ya dolması. 

1080-1201 Saltukoğulları: Kurucusu Ebu‟l-K�sımdır. Anadolu‟da kurulmuĢ olan beylik Anadolu 

Selçuklu Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 

1081 Süleyman Ģah ile Alexis Kommenos arasında yapılan antlaĢmaya gôre Türk askerlerinin 

Boğaz sahillerinden Drakon (Orhan-Tepe) çayına kadar çekilmesi ve buna mükabil Bizans‟ın Türk 

iĢgalinde bulunan bütün Anadolu‟da Selcuklu hakimiyetini hukuken tanıması. 

1081-1097 Ġzmir Beyliği: Ġzmir‟de kurulmuĢtur. 

1082 Süleyman Ģah‟ın Ģarka dônüp �ukurova (Kilikya) ya sefere giriĢmesi ve Tarsus‟u fethi. 

1083 Süleyman ġahın Adana, Misis, Anazarba ve bütün �ukurova‟yı fethi, Suriye‟den kadı ve 

hatip getirterek bu havalide idari ve dini teĢkilat kurması. 

1084-1102 Dilmaçoğulları: Kurucusu Dilmaçoğludur. Anadolu‟da kurulan beylik, ErmenĢahlar 

tarafından yıkılmıĢtır. 

1085 Antakya‟lıların daveti üzerine Süleyman‟ın ordusu ile gizlice hareket edip bu Ģehri 

fethetmesi, Süleyman‟ın tabii DaniĢmentli GümüĢ tekin Ahmet Gazi‟nin Malatya‟yı kuĢatması, �ankırı 

ve Kastamonu fatihi Kara tekin‟in Sinop‟u, Buldaca‟nın Elbistan ve yukarı Ceyhan bôlgesini alması. 

1086 Süleyman Ģahın, Halep‟i kuĢatması üzerine MelikĢah‟ın kardeĢi TutuĢ ve Artuk ile 

savaĢarak 5 Haziranda Ģehit olması ve Halep kapısında defni. 

1087 Süleyman Ģahın Ġznik‟te naibi bulunan Ebul-Kasım‟ın boğazlara doğru akınlara, Marmara 

sahilinde donanma inĢasına giriĢmesi, Ġzmir Beyi �aka ile ittifak teĢebbüsü, Melik Ģah‟ın Anadolu‟ya 

ve Ġznik üzerine ordu gôndermesi ve buna karĢı selçuklular ile Bizanslılar arasında bir anlaĢma 

yapılması. 

1088 Ġzmir bôlgesinde devlet kuran �aka Bey‟in, donanması ile, Bizans karĢı adalara taarruz ve 

fetihleri, Bizanslıları bozguna uğratan Peçeneklerin Lüleburgaz‟a kadar ilerlemeleri ve müĢterek 

taarruz için �aka ile ittifak yapmaları. 

1089 Peçenekler üzerine yürüyen Alexis Kommenos‟un Silistre‟de mağlup olarak Ġstanbul‟a 

kaçması. 

1091 “Bizanslıların Kumanlar ile birlikte 29 Nisan‟da Peçenekleri Meriç üzerinde mağlup ve 

imha etmesi, �aka‟nın Bizanslılara karĢı adalar denizinde savaĢı devamı. 
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1092 Sultan MelikĢah‟ın ôlümü üzerine Büyük Selçuklu Devleti üçe bôlündü: Nicaea 

(Anadolu‟da), Hemedan (Ġran‟da) ve Merv (Maveraünnehir ve Horasan‟da). 

1092 MelikĢah‟ın ôlümü üzerine Kılıç Arslan‟ın Ġsfahan‟dan Ġznik‟e gelip babasının yerine tahta 

çıkması, �aka‟nın kızı ile evlenmesi, Bizanslıları Marmara kıyılarından atması, Melik Ģah‟ın Ġznik 

üzerine ve Selçuklulara karĢı gôndermiĢ olduğu Bozan‟ın onun ôlüm sebebi ile Anadolu‟dan ayrılması. 

1092-1107 I. Kılıçarslan devri (Anadolu Selçuklu). 

1095 Kılıç Arslan‟ın devletini kuvvetlendirdikten ve Bizans ile muahede yaparak emniyetini 

sağladıktan sonra Ģarki Anadolu‟da fetihlere baĢlaması ve Gabriel‟in elinde bulunan Malatya‟yı 

muhasara etmesi. 

1095-1175 DaniĢmendoğulları: Kurucusu DaniĢmenddir. Anadolu‟da kurulan beylik, Anadolu 

Selçuklu Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 

1095-1185 Ġnaloğulları: Kurucusu Emir Sadrdır. Anadolu‟da kurulan beylik, Eyyûbîler tarafından 

yıkılmıĢtır. 

1096 I. Haçlı Seferi. Türk Selçuklu fetihlerine karĢı Bizans‟ın tahriki ile Haçlı seferlerinin 

hazırlanması ve bunların ôncüsü olarak KeĢiĢ Piérre ile birlikte baĢı-bozuk, cahil ve mutaasıp Haçlı 

kitlelerinin Ġznik üzerine hareketi. Selçuklu Kılıç Arslan‟ın kardeĢi Kulan Arslan (Davud)‟ın bunları 

imhası. 

1097-1231 HarezmĢahlar/HarzemĢahlar/HarizmĢahlar Devleti kuruldu: Kurucuları Kudbeddin 

Muhammed (1097-1127) ve oğlu Atsız (1127-1156) idi. Devlet, Moğollar tarafından yıkılmıĢtır. 

1098-1231 Artukoğulları: Kurucusu I. Sôkmendir. Anadolu‟da kurulan beylik, Eyyûbîler 

tarafından yıkılmıĢtır. 

1099 Kudüs Haçlılar‟ın eline geçti. 

XII. yüzyıl  

12. yüzyıl Kazan ġehri kuruldu. 

1100-1207 AhlatĢahlar (ErmenĢahlar): Kurucusu I. Kutbeddindir. Anadolu‟da kurulan beylik, 

Eyyûbîler tarafından yıkılmıĢtır. 

1104-1407 Artukoğulları (Mardin): Kurucusu I. Ġlg�zîdir. Anadolu‟da kurulan beylik, 

Karakoyunlular tarafından yıkılmıĢtır. 

1106 Ġmam-ı Gazalî, “Ġhy�i‟l-Ulûmi‟d-Dîn” adlı eserini yazdı. 

1110-1116 Sultan ġahinĢah devri (Anadolu Selçuklu). 
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1116-1155 I. Ġzzeddin Mes‟ûd devri (Anadolu Selçuklu). 

1117-1154 ġam (Bôrili) Atabeyliği: ġam‟da kurulmuĢtur. 

1117-1194 Irak Selçuklu Devleti: Kurucusu Mahmud tarafından kurulmuĢ, HarezmĢahlar 

tarafından yıkılmıĢtır. 

1122 Ruslar, Kumanlar‟ı yendiler. 

1124 Tunguz Juchenler, �in‟den Moğol Kitanlar (Liao Hanedanı: 916-1124)‟ı çıkardılar. Bu 

geliĢme Semirechye/Yedisu‟da Karahitay Devleti‟nin kurulması ile sonuçlandı. 

1127-1259 Musul-Halep (Zengili) Atabeyliği: Musul-Halep havalisinde kurulmuĢtur. Merkezi 

Halep Ģehridir. 

1137 Karahitaylar, Hocent‟de (o tarihlerde Selçuklular‟a tabi olan) Karahanlılar‟ı yendiler. 

1140/1141 Katavan savaĢı yapıldı: Kara-Hitay hükümdarı Kür-han ile Büyük Selçuklu sultanı 

Sencer kuvvetleri arasında yapılan savaĢta Sencer mağlup oldu. SavaĢın ardından Put-perest Kara-

Hitaylar, t� Horasan sınırlarına kadar ilerlediler. Bu durum Maveraünnehir‟de kuvvet birikmesine 

yolaçtı. 

1146-1225 Azerbaycan Atabeyliği: Azerbaycan‟da kurulmuĢtur. 

1146-1232 Erbil (Beytiginli) Beyliği: Musul‟un doğusunda Erbil merkezli olarak kurulmuĢtur. 

1147 II. Haçlı Seferi. Urfa‟nın fethi üzerine Alman Konrad ve Fransız kıralı Saint Louis 

kumandasında Haçlı kuvvetlerinin Türkiye hududlarına girmesi. Selçuklu Sultan Mesud‟un büyük 

Alman ordusunu 25 Birinci TeĢrîn 1147 günü imha etmesi. Efes, Denizli‟den Antalya yolunda Fransız 

ordusunun büyük kayıplara uğrayıp, az kimsenin gemilere binerek Suriye‟ye varabilmesi. Rumlar‟ın 

hiyanetini ve Türkler‟in Ģefkatini gôren 3000 Frank‟ın Müslüman olması, Sultan Mesud‟un bu zaferleri 

ile Anadolu‟da Selçuklu h�kimiyetini diriltmesi. 

1147-1284 Fars (Salgurlu) Atabeyliği: Güneybatı Ġran‟da ġiraz merkezli olarak kurulmuĢtur. 

1153/1157 Merv‟deki Büyük Selçuklu Sultanlığı‟nın paralı askerler olan Oğuzlar tarafından 

yıkılması. 

1154 (1155/62/67) Cengiz Han‟ın doğumu. 

1155-1192 II. Kılıçarslan devri (Anadolu Selçuklu). 

1157 Sultan Sançar (Sencer)‟ın vefaatı ile Büyük Selçuklu Sultanlığı‟nın kalan kısmı da son 

buldu. 
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1157-1231 HarezmĢahlar: Kurucusu Ġl Arslandır. Moğollar tarafından yıkılmıĢtır. 

1158-1169 Yaruklu (Yıva) Beyliği: Musul merkezli olarak kurulmuĢtur., 

1164-1165 Ġdil Bulgar Hanı, Ġbrahim‟in saltanatı. 

1166 Yesevî tarikati‟nin kurucusu, Türk mutasavvıf, Ģair Ahmed Yesevî, vefaat etti. A. Yesevi, 

Sayram‟da doğdu. �zellikle Sir-i Dery� (Seyhun) ve TaĢkent yôresindeki bozkırlarda yaĢayan gôçebe 

Türkler arasında Ġslamiyet‟in yerleĢmesinde büyük rol oynadı. Tesiri Türkistan sınırlarını aĢarak 13. 

y.yılda da Anadolu‟ya yayıldı. A. Yesevî aynı zamanda NakĢibendî tarikatinin pirlerinden de sayılır. 

1167 Oxford �niversitesi kuruldu. 

1167 Cengiz Han‟ın babası Yesügey Bagatur‟un ôlümü. 

1174-1250 Eyyûbîler: Kurucusu Sel�haddîn Eyyubîdir. Memlûklar tarafından yıkılmıĢtır. 

1176 Miryakefalon SavaĢı (Anadolu Selçuklu). 

1180 NakĢibendî Ģeyhlerinden Abdülh�lık Goncdüv�nî Buhara‟nın Goncduvan kôyünde vefaat 

etti. 

1185-1233 Artukoğulları (Harput): Kurucusu I. Ebû Bekirdir. Anadolu‟da kurulan beylik, Anadolu 

Selçuklu Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 

1192-1196 I. Gıyaseddin Keyhüsrev‟in I. saltanat dônemi (Anadolu Selçuklu). 

1194 Son Ġran Selçuklu Sultanı III. Tuğrul‟un vefatı ile, Ġran‟da Selçuklu dônemi sona erdi ve 

Maveraünnehir‟de Türk Harezm Hanlığı kuruldu. 

1196-1204 Rükneddin Süleyman ġah dônemi (Anadolu Selçuklu). 

XIII. yüzyıl  

I3. yüzyıl Altınordu Devleti, 1223 yılında güney steplerini istila etti. Rus prenslerini haraç 

ôdemeye mecbur etti. 

13. yüzyıl “ed-Devletü‟t-Türkiyye el-Memlûkiyye” zamanında Mısır ve Suriye‟ye “Türkiyye” 

deniliyordu. 

1204 Sinop‟un fethi (Anadolu Selçuklu). 

1204-1205 III. Kılıç Arslan dônemi (Anadolu Selçuklu). 

1204-1320 �obanoğulları Beyliği: Kurucusu �oban Beydir. Anadolu‟da kurulan beylik, 

Candaroğulları tarafından yıkılmıĢtır. 
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1205-1220 Anadolu Selçuklu Devleti‟nin siy�sî istikrar ve inkiĢ�f devri. 

1205-1211 I. Gıyaseddin Keyhüsrev‟in II. saltanat dônemi (Anadolu Selçuklu). 

1206 Cengiz Han, Moğollar‟ın Hanı oldu. 

Haziran 1206 Kudbeddin Aybeg, Lahor‟u ele geçirerek, Delhi Türk Memlukları Devleti‟nin 

temellerini attı (26 Haziran 1206). 

1206-1413 Delhi (Hind) Sultanlığı hakimiyet yılları: Hindistan‟da Delhi merkezli olarak 

kurulmuĢtur. 

1207 Cengiz Han, Kırgızlar‟ı itaat altına aldı: Moğolistan‟ı idaresi altında birleĢtirmek isteyen 

Cengiz Han, Merkit ve Naymanlar‟la birlikte Kırgızlar‟ı da itaati altına almıĢtır (1207). Bôylece 

Kırgızlar, Cengiz id�resindeki Moğollar‟a itaat eden ilk Türk kavmi unvanını almıĢlardır. Artık Kırgızlar, 

Cengiz Han‟ın oğlu Tolui‟nin hakimiyet sahasına dahil edilen bôlgede, birer reis tarafından idare 

edilen iki kısım halinde yaĢamağa devam edeceklerdir. 

Mart 1207 Antalya‟nın fethi (5 Mart 1207, Anadolu Selçuklu). 

1209 Cambridge �niversitesi kuruldu. 

1209 Moğollar, Yenisey Kırgızlar‟ını yendiler ve Kırgızlar‟ı Tien Shan‟ın güneyine kaçmak 

mecburiyetinde bıraktılar. 

1209 Barçuk yônetimindeki Uygurlar, Moğol hakimiyeti altına girdi. 

1210 Harezmliler, Karahitaylar‟ı yendiler. 

1211-1220 I. Ġzzeddin Keykavus devri (Anadolu Selçuklu). 

1215 Cengiz Han, Pekin‟i aldı. Merkitler üzerine oğlu Cuci‟yi gônderdi. 

1216 Ermeniler �zerine Sefer; Karaman, Ereğli ve L�rende kasabaları‟nın kurtarılıĢı (Anadolu 

Selçuklu). 

Ocak 1216 Antalya üzerine sefer ve Antalya‟nın kurtarılması (22 Ocak/K.Sani 1216, Anadolu 

Selçuklu). 

1218 KaĢgar‟ı iĢgal eden Moğollar, Semirechye/Yedisu‟yu ve Tarım Havzası‟nı ele geçirdi. 

1218 Moğol elçilerinin Harezm ġahı Muhammed tarafından idam edilmesi, Moğollar‟ın ilk Batı 

Seferini hazırlamalarına sebep oldu. 

1219 Moğollar, Sirderya‟yı geçtiler ve Maveraünnehir‟i istilaya baĢladılar. 
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1220 Moğollar, Harezmliler‟i yenerek Buhara ve Semerkant‟ı ele geçirdiler. 

1220-1231 Son Harezm Ģahı Cel�leddin HarezmĢah saltanatı. 

1220-1237 I. Alaeddîn Keykub�d‟ın Saltanatı (Anadolu Selçuklu‟da ikbal devri). 

1220-1670? ġerefhanlar Beyliği: Kurucusu ġeref Handır. Anadolu‟da kurulan beylik, Osmanlı 

Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 

1221 Moğollar, Horasan ve Afganistan‟ı ele geçirdiler. 

1223 Al�eddîn Keykub�d‟ın Al�iye‟yi fethi (Anadolu Selçuklu). 

1223 Sultan ve Beyler arasında müc�dele (Anadolu Selçuklu). 

1223-1227 Altınordu hanı, Cuci (Cengiz Han‟ın büyük oğlu)‟nin saltanatı. 

1223/1224 Harezm ġahı‟nın peĢine düĢen Moğollar, Kalka Irmağı‟nda Ruslar‟la karĢılaĢtılar ve 

onları yendiler. 

1225 Ermeniler ve Haçlılar‟a karĢı cihad (Anadolu Selçuklu). 

1226 Fırat boylarında fetihler (Anadolu Selçuklu). 

1227 Suğdak (Kırım) Seferi (Anadolu Selçuklu). 

1227 Cengiz Han‟ın ôldü. Ġmparatorluğu v�risleri arasında paylaĢıldı. Bu v�risler arasında 

(kendisine Rus steplerindeki Kıpçak Hanlığı düĢen) Batu ve (payına Maveraünnehir, Tarım Havzası 

ve Yedisu‟daki �ağatay Hanlığı düĢen) �ağatay da bulunmaktaydı. 

1228 ġark siyaseti ve Erzincan‟ın ilhakı (Anadolu Selçuklu). 

1228 Trabzon Seferi (Anadolu Selçuklu). 

1230 Ahlat‟ın sukutu ve tahribi üzerine Sultan Alaeddin ve Celaleddin arasında baĢlayan 

hasmane münasebetler neticesinde 10 Ağustosta Yassı-çimen‟de vukubulan meydan muharebesinde 

Harezm ordusunun müthiĢ bir bozguna uğraması ve imha edilmesi (Anadolu Selçuklu, 

HarzemĢahlar‟a karĢı yapıldı). 

1231 Moğollar, yeniden canlandırılmıĢ olan Harezm Hanlığı‟nı yendiler. HarezmĢahlar Devleti 

son buldu. Son HarezmĢahı Cel�leddin HarezmĢah (1220-1231) idi. 

1236 Moğollar‟ın ikinci Batı Seferi baĢladı. 

1236/1241-1256 Altınordu hanı, Batu (Cuci‟nin ikinci oğlu)‟nun saltanatı. 
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1236-1502 Altınordu Hanlığı‟nın saltanat yılları: Kurucusu Batu Handır. Ruslar tarafından 

yıkılmıĢtır. 

1237-1246 II. Gıyaseddin Keyhüsrev (Anadolu Selçuklu). 

1240 Kiyev, Moğollar‟ın eline geçti ve Rusya Moğol hakimiyeti altına girdi. 

1240 Diyarbakır‟ın Fethi (Anadolu Selçuklu). 

1240 Baba Ġshak‟ın Anadolu‟da Peygamberlik iddiası ile isyanı (Bab�î Ġsy�nı) ve Türkmen 

istîl�sı (Anadolu Selçuklu). 

1241 Selçuklu ordusunun Meyyafarkin (Silvan) ı muhasarası, Moğol tehlikesi ve halifenin 

tavassutu ile Eyyubilerden ġahabeddin Gazi‟nin tabiiyeti kabul etmesi Ģartı ile bir anlaĢma yapması. 

1242 Baycu Noyan kumandasındaki Moğol kuvvetlerinin Erzurum‟u iĢgali. 

1242 Moğollar, Batı seferlerine Viyana kapılarında son verdiler. 

1243 Kôsedağ SavaĢı/Bozgunu: Anadolu Selçuklu kuvvetleri Ġlhanlı Moğol ordusu karĢısında 

bozguna uğradı. Bu savaĢ Selçuklunun Anadolu‟daki hakimiyetini tedricen yok eden süreci baĢlattı. 

1243 Moğollar, Kôsedağ SavaĢı‟nda Anadolu Selçuklu Devleti‟ni yendiler: Baycu Noyan‟ın 

Türkiye üzerine seferi, Kôsedağ‟da karĢılaĢan Türk ve Moğol ordularının savaĢa giriĢmesi, Sultan 

Gıyaseddin ve etrafındakilerin liyakatsızlığı ve delice hareketleri yüzünden Selçukluların 3 

Temmuz‟da, ciddi savaĢ yapmadan dağılmaları, Sivas‟ın teslim olması ve Kayseri‟nin savaĢarak 

tahrip ve katliama uğraması.Selçuklu veziri Mühezzibüddin Ali‟nin Moğolların arkasından 

Azerbaycan‟a giderek, harac vermek suretiyle, Baycu Noyan ile sulh yapması, Bizans‟a kaçmak 

maksadıyla menderes havzasına varan sultan‟ın sulh anlaĢması üzerine Konya‟ya dônmesi ve devlet 

nizamı‟nın kurulması. 

1244 Moğollar‟dan kaçan bir grup Harezmliler, Haçlıların elinden Kudüs‟ü aldılar. 

1246-1249 II. Ġzzeddin Keykavus dônemi (Anadolu Selçuklu). 

1249-1254 Anadolu Selçuklu‟da müĢterek 3 KardeĢ Saltanatı: II. Ġzzeddîn Keykavus-II. Al�eddin 

Keykûb�d-Rükneddin Kılıç Arslan. 

1246-1265 Anadolu Selçuklu‟da yoğun saltanat mücadeleleri yılları. 

Haziran 1249 Rüzbe ovasında II. Ġzzeddîn Keykavus ile Rükneddin Kılıç Arslan arasında Sultan 

Hanı savaĢı. Bu savaĢın ardından Selçuklu‟da �ç KardeĢ saltanatı baĢladı (14 Haziran 1249). 

1249/1250 Mısır‟da Kıpçak Türk Memlûklü Hanedanlığı kuruldu. 
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1250-1382 Türk Memlûkları: Kurucusu Aybegdir. �erkezler tarafından yıkılmıĢtır. 

1250-1487 Karamanoğulları Beyliği: Kurucusu Nûre Sûfedir. Anadolu‟da kurulmuĢ, Osmanlı 

Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 

1250-1517 Memlûklar: Kurucusu Aybegdir. Osmanlılar tarafından yıkılmıĢtır. 

1254-1257 IV. Rükneddin Kılıç Arslan dônemi (Anadolu Selçuklu). 

1256 Ġran‟da Hül�gu idaresindeki Moğol Ġl-Hanlı Hanedanlığı kuruldu: Moğollann ikinci büyük 

saldırısı Cengiz Han‟ın torunu Hulagu‟nun komuta sında baĢladı. Batı Asya‟da Moğol egemenliğini 

pekiĢtirerek Akdeniz‟e ulaĢmayı amaçlayan Hulagu 1258‟de Bağdat‟a girerek Abbasi halifeliğine son 

verdiyse de, Memluklerce durdurulduğundan daha ilerilye gidemedi. Bununla birlikte Ġran‟da sağlalnan 

denetim bir Moğol hanedanının (Ġlhanlılar) yükselliĢine imkan verdi. 

Ekim 1256 Anadolu Selçuklu-Moğol Ġlhanlı, Sultan Han SavaĢı (15 Ekim/T. Evvel 1256). 

1256-1257 Anadolu Selçuklu topraklarında II. Moğol Ġstilası 

1256-1264 Hülagu‟nun saltanatı (Ġlhanlı). 

1257 Altınordu hanı, Sartak (Batu‟nun oğlu)‟ın saltanatı. 

1257 Altınordu hanı, Ulacı‟nın saltanatı. 

Mayıs 1257 II. Ġzzeddin Keykavus‟un Konya Tahtı‟nı yeniden ele geçirmesi (3 Mayıs 1257, 

Anadolu Selçuklu). 

1257-1259 II. Ġzzeddin Keykavus dônemi (Anadolu Selçuklu). 

1257-1267 Altınordu hanı, Berke (Batu‟nun biraderi)‟nin saltanatı. 

1258 Moğollar Bağdad‟ı yakıp-yıkarak Abbasi Hil�fetin‟in sona ermesine sebep oldular. 

1259-1262 II. Ġzzeddin Keykavus ve IV. Rükneddin Kılıç Arslan‟ın müĢterek saltanat dônemi 

(Anadolu Selçuklu) 

1260 Memlûklüler, Ayn-u Calût SavaĢı‟nda Moğollar‟ı yendiler. 

1260 Kıpçak Hanlığı, Ak Ordu ve Altınordu olmak üzere ikiye bôlündü. 

1260 Kubilay Han idaresinde, �in‟de Moğol Yüan Hanedanlığı kuruldu (yıkılıĢı 1368). 

1260-1429 Germiyanoğulları Beyliği: Kurucusu Ali ġîrdir. Anadolu‟da kurulan beylik, Osmanlı 

Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 
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Nisan 1261 Anadolu Ahî teĢkilatının kurucusu Ahî Evran (ġeyh Nasreddin Ebu‟l-Hakyık 

Mahmud bin Ahmed el-Hoyî) vefaat etti (1 Nisan 1261). 

1262-1266 IV. Rükneddin Kılıç Arslan dônemi (Anadolu Selçuklu). 

1262-1277 Muineddin Perv�ne‟nin Selçuklu tahtı ve siyasetinde s�zinü geçirdiği dônem. 

1262-1279 II. Ġzzeddin Keykavus‟un gurbet hayatı ve ôlümü (Anadolu Selçuklu). 

1264 Aquinolu Thomas, Hıristiyan düĢüncesini Aristoteles‟in ôğretisiyle uzlaĢtırdı. 

1264-1282 Abaka‟nın saltanatı (Ġlhanlı). 

1265-1333 S�hibataoğulları Beyliği: Kurucusu S�hib Atadır. Anadolu‟da kurulan beylik, 

Germiyanoğulları tarafından yıkılmıĢtır. 

1266 Muineddin Süleyman Pervane‟nin IV. Rükneddin Kılıç Arslan‟ı ôldürtmesi (Anadolu 

Selçuklu). 

1266-1284 III. Gıyaseddin Keyhüsrev dônemi (Anadolu Selçuklu). 

1267 Roger Bacon, geleneksel Hıristiyan eğitimine karĢı çıktı. 

1267-1280 Altınordu hanı, Mengü-Timur‟un saltanatı. 

1268 Moğol Han‟ı Kubilay Han Japonya‟ya elçi gôndererek Moğolların boyunduruğu altına 

girmeyi kabul etmelerini istedi. Japon imparatoru Tokimune reddetti ve Moğol elçileri geri gônderdi 

(1268). 

1270 Uygur Krallığı, isyancılar tarafından yenilgiye uğratıldı. 

1273 “Mesnevî”‟nin yazarı, ününü asırlardır dünya çapında sürdüren Türk mütefekkir, 

mutasavvıf ve Ģairi Mevlana Celaleddin-i Rumî (1207-1273) Konya‟da vefaat ett. 30 Eylül 1207 yılında 

bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yôresindeki Belh Ģehrinde doğdu. 

1276-1368 Ġnançoğulları (Ladik/Denizli) Beyliği: Kurucusu Ali Beydir. Anadolu‟da kurulan beylik, 

Germiyanoğulları tarafından yıkılmıĢtır. 

1277 Memluk Sultanı Baybars‟ın Elbistan SavaĢı‟nda Ġlhanlı ordusunu bozguna uğratması. 

1277 Selçuklu-Karamanlı Mücadelesi ve AkĢehir SavaĢı. SavaĢı Karamanlılar kazanmıĢtır. 

1277 Selçuklularca AkĢehir ve Konya‟nın Karamanlı istilasından kurtarılması. 

1277 Selçuklu kuvvetleri karĢısında Karamanlı kuvvetlerinin Kurbağahisarı Bozgunu ve 

Mehmed Bey‟in vefaatı. 
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1277 Ġlhanlı Abaka Han‟ın Anadolu seferi ve Selçuklu yônetimine el koyması. 

1277 Muineddin Pervane‟nin ôldürülmesi (Anadolu Selçuklu). 

1277 Karamanoğlu Mehmed Bey Konya‟da “Divan‟da, derg�hta, b�rg�hta, mecliste ve 

meydanda Türkçeden baĢka dil kullanılmayacak” Ģeklinde Selçuklu SiyavuĢ‟a bir ferman yayınlatarak 

Türkçeyi resmi dil haline getirmiĢtir. 

Nisan 1277 Memluk sultanı Baybars‟ın Anadolu‟ya geliĢi ve Kayseri seferi (Nisan 1277). 

1277-1292 Anadolu‟da Ġlhanlı/Moğol Tahakkümü dônemi. 

1277-1300 Perv�neoğulları Beyliği: Kurucusu Perv�nedir. Anadolu‟da kurulan beylik, Sinop 

Prensliği tarafından yıkılmıĢtır. 

Mayıs 1279 Al�eddin SiyavuĢ (Cimri)‟un yakalanarak ôldürülmesi (30 Mayıs 1279, Anadolu 

Selçuklu). 

1280-1287 Altınordu hanı, Tuda-Mengü‟nün saltanatı. 

1280-1326 EĢrefoğulları Beyliği: Kurucusu I. Süleymandır. Anadolu‟da kurulan beylik, 

Hamidoğulları tarafından yıkılmıĢtır. 

1280-1391 Hamidoğulları Beyliği: Kurucusu Ġlyas Beydir. Anadolu‟da kurulan beylik, Osmanlı 

Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 

1280-1425 MenteĢeoğulları Beyliği: Kurucusu MenteĢe Beydir. Anadolu‟da kurulan beylik, 

Osmanlı Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 

Ekim 1281 ġam‟a doğru ilerleyen Moğol ordusu ile Memluk kuvvetlerinin savaĢması ve 

Moğolların bir kez daha yenilmesi (30 Ekim/T. Evvel 1281). 

1281-1324 (1290-1326) Osmanlı Devleti‟nin kurucusu I. Osman Gazi dônemi. 

1282-1284 Ahmed Teküdar‟ın saltanatı (Ġlhanlı). 

1284 Uygur Krallığı, �ağatay Hanlığı‟na dahil edildi. 

1284-1291 Argun‟un saltanatı (Ġlhanlı). 

1284-1296 II. Gıyaseddin Mesud‟un I. Saltanat dônemi (Anadolu Selçuklu). 

1287-1291 Altınordu hanı, Teleboğa‟nın saltanatı. 

Aralık 1288 Vezir S�hib Ata‟nın ôlümü (22 Aralık/K. Evvel 1288, Anadolu Selçuklu). 
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1290-1320 Delhi Sultanlığı‟nda Halaciler sülalesi yônetime geldi (Hinditan). 

1290-1354 Âhî Cumhûriyeti Beyliği: Kurucusu I. Hüseyindir. Anadolu‟da kurulan beylik, Osmanlı 

Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 

1291-1295 Geyhatu‟nun saltanatı ve Anadolu‟da Ġlhanlı tahakkümü‟nün artması (Ġlhanlı). 

1291-1312 Altınordu hanı, Tokta‟nın saltanatı. 

1291-1461 Candaroğulları Beyliği: Kurucusu Candar Beydir. Anadolu‟da kurulan beylik, Osmanlı 

Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 

1292-1318 Selçuklu Devleti ve H�ned�nı‟nın inkır�zı dônemi. 

1294/1295 Ġl-Hanlılar, Kazan Han idaresinde, Ġsl�m Dini‟ni kabul ettiler. 

1295 Baydu‟nun saltanatı (Ġlhanlı). 

1295-1304 Mahmud Gazan Han‟ın saltanatı. Müsliman idi (Ġlhanlı). 

1298-1302 III. Al�eddin Keykubad dônemi (Anadolu Selçuklu). 

1298 SülemiĢ Ġsyanı (Anadolu Selçuklu). 

1299/1300 I. Osman Bey (1290-1326) tarafından Osmanlı Devleti kuruldu. 

1299-1923 Osmanlı Ġmparatorluğunun hakimiyet yılları: Kurucusu I. Osman Bey (1290-1326) 

dir. Anadolu‟da kurulan beylik, ôzellikle 1453 yılında Ġstanbul‟un fethi ile imparatorluk sürecine girmiĢ, 

Asya-Avrupa-Afrika kıtalarında geniĢ topraklar üzerinde hüküm sürmüĢtür. Ġznik-Edirne ve son olarak 

da Ġstanbul baĢkent olarak kullanılmıĢtır. BaĢta Ġngilizler olmak üzere Fransa, Ġtalya, Yunanistan gibi 

müttefik devletlerin bitmek tükenmek bilmeyen, entrika, oyun ve saldırıları sonunda yıkılmaktan 

kurtulamamıĢtır. 

XIV. yüzyıl  

14. yüzyıl Beyaz Rusya ve Ukrayna Polonya yônetimi altına girdi. 

14. yüzyıl baĢları �ağatay Hanlığı ikiye bôlündü: Maveraünnehir (Batı) ve Moğolistan (Doğu) 

(14. yüzyıl baĢları). 

1300-1410 Saruhanoğulları Beyliği: Kurucusu Saruhan Beydir. Anadolu‟da kurulan beylik, 

Osmanlı Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 

1300-1423 Tekeoğulları Beyliği: Kurucusu Yunus Beydir. Anadolu‟da kurulan beylik, Osmanlı 

Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 
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1300-1425 Aydınoğulları Beyliği: Kurucusu Aydın Beydir. Anadolu‟da kurulan beylik, Osmanlı 

Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 

1300-1355 Sinop Prensliği) Beyliği: Kurucusu G�zî �elebidir. Anadolu‟da kurulan beylik, 

Candaroğulları tarafından yıkılmıĢtır. 

1302 III. Alaeddin Keykubad ôldü (Selçuklu). 

1302 Osman Gazi Koyunhisar SavaĢı‟nı kazandı. 

1302-1310 II. Gıyaseddin Mesud‟un II. saltanat dônemi (Anadolu Selçuklu). 

1302-1533 Bengal Sultanlığı: Bengal merkezli olarak kurulmuĢtur. 

1303 Memlûkler, Suriye‟ye yapılan son Moğol akınını durdurdular. 

1303-1345 Karasioğulları Beyliği: Kurucusu Karasi Beydir. Anadolu‟da kurulan beylik, Osmanlı 

Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 

1303-1345 T�cüddinoğulları Beyliği: Kurucusu Doğan ġahtır. Anadolu‟da kurulan beylik, 

Osmanlı Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 

1304-1316 Ġlhanlı Devleti‟nde I. Muhammed Olcaytu dônemi (h. 704) ġii mezhebinden idi. 

1308-1508 Akkoyunlular: Kurucusu Tur Ali Beydir. Anadolu‟da kurulan bu devlet, Safevîler 

tarafından yıkılmıĢtır. 

1309 Papalığın Roma‟da Avignon‟a taĢınması. 

1310 TimurtaĢ‟ın Selçuklu saltanatına son vermesi ve dağıtılan hanedan mensuplarının uç 

beyliklere sığınmaları, TimurtaĢ‟ın Klikya seferi ve Tarsus bôlgesini iĢgali. 

1310-1318 Son Anadolu Selçuklu sultanı V. Kılıç Arslan dônemi. 

1312 Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veled ôldü (Osmanlı). 

1312-1350 Sutaylar: Kurucusu Sutay Noyandır. Anadolu‟da kurulan beylik, Cel�yirliler 

tarafından yıkılmıĢtır. 

1313-1341 Altınordu hanı, �zbek (Tokta‟nın yeğeni) Han‟ın saltanatı. 

1313-1341/1342 �zbek Han (1282-1342)‟ın hükümdarlığı dôneminde Altınordu Hanlığı, Ġsl�m 

Dini‟ni kabul etti. 

1317-1335 Ebu Said‟in saltanatı (Ġlhanlı). 
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1318 Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldı: Son Selçuklu sultanı V. Kılıç Arslan zamanında Ġlhanlılar 

tarafından yıkılmıĢtır. 

1320 Ġtalya‟da kültürel canlanma: Dante (1265-1321), Giotto (1266-1337), Petrarca (1304-

1374). 

1320-1413 Tuğlukîler/Tuğluklular (Hindistan). 

1324-1362 Orhan Gazi‟nin saltanatı (Osmanlı) 

1325 Meksika‟da Aztekler‟in yükselmesi: BaĢkent Tenoktitlan‟ın kurulması. 

1325 I. Ġvan‟ın Moskova‟yı geliĢtirmeye baĢlaması. 

Nisan 1326 Bursa fethedildi (6 Nisan 1326 Osmanlı). 

1326 �ağatay Hanı TarmaĢirin‟in Ġsl�m Dini‟ni kabulü. 

1327-1380 Eretnaoğulları Beyliği: Kurucusu Eretna Beydir. Anadolu‟da kurulan beylik, Kadı 

Burh�neddin tarafından yıkılmıĢtır. 

1328 Karaman Oğlu Musa bey ve Hamid Oğlu Ġshak beyin Ģikayet ve tertipleri, Ebu Said Han‟ın 

ısrarları üzerine Sultan Nasir‟de uyanan endiĢe sebebiyle TimurtaĢ‟ın Kahire‟de idam edilmesi. 

1331 Ġznik fethedildi (Osmanlı). 

1331 Ġlk Osmanlı medresesi, Ġznik‟te Orhan Gazi tarafından kuruldu. 

1333 Minamoto Ģogunluğunun sonu: Japonya‟da iç savaĢ. 

1334 Karesi Beyliği Osmanlı Devleti‟ne katıldı. 

1335 Ebu Said Han‟ın ôlümü ve bir yıl sonra Ġlhanlı imparatorluğunun parçalanması ile 

Türkiye‟de Moğol devrinin sona ermesi ve siyasi hakimiyetin Beylikler arasında taksimi. Osmanlı 

Beyliğinin Selçuklular‟ın mirasına sahip olması ve Türk tarihinin en büyük eseri olan Osmanlı 

Ġmparatorluğu haline gelip üç kıtada Nizam-i Alem davasının asırlarca yükselmesi. 

1335-1336 Arpa‟nın saltanatı (Ġlhanlı). 

1335-1377 Madura Sultanlığı: Güney Dekkan‟da Madura merkezli olarak kurulmuĢtur. 

1336 Musa‟nın saltanatı (Ġlhanlı). 

1336 Ġran‟da Ġl-Hanlı Hanedanlığı‟nın sona eriĢi. 

1336 Timur‟un doğuĢu. 
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1337 Kocaeli bôlgesi Orhan Gazi tarafından alındı (Osmanlı). 

1337 Fransa ile Ġngiltere.arasında Yüz Yıl SavaĢları‟nın baĢlaması. 

1337-1522 Dulkadiroğulları Beyliği: Kurucusu Karaca Beydir. Anadolu‟da kurulan beylik, 

Osmanlı Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 

1338 Hacı BektaĢ-ı Velî (Seyyid Muhammed bin Ġbrahim Ata) vefaat etti. Horasan‟da NiĢabur 

Ģehrinde (h.680) doğdu. Yesevîye tarikatinin Anadolu‟daki temsilcilerindendi (Osmanlı). 

1340-1393 KutluĢahlar Beyliği: Kurucusu Kutlu ġahtır. Anadolu‟da kurulan beylik, Osmanlı 

Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 

1341 Asya‟da veba salgınının baĢlaması. 

1341-1342 Altınordu hanı, Tini Bek‟in saltanatı. 

1342-1357 Altınordu hanı, Canibek (Teni Bek‟in biraderi)‟in saltanatı. 

1345 Ankara‟nın Osmanlılar‟ın eline geçmesi. 

1346 Orhan Gazi Kantakuzenos‟un kızı ile evlendi (Osmanlı). 

1346-63 Maveraünnehir‟de Tuğluk Timur‟un hükümdarlığı. 

1347-1486 Dekkan Sultanlığı: Doğu Hindistan‟da Bidar merkezli olarak kurulmuĢtur. 

1348 Veba salgını Avrupa‟da. 

1349 Singapur‟da ilk �in yerleĢimi: Güneydoğu Asya‟da �in yayılmacılığının baĢlaması. 

1350 Japonya‟da kültürel canlanma. 

1352 Bizans‟a yardım için Süleyman PaĢa Rumeli‟ye geçti ve �impi Kalesi‟ni üs olarak aldı 

(Osmanlı). 

1352 Osmanlılar Cenevizliler‟e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı verdiler. 

1352-1608 Ramazanoğulları Beyliği: Kurucusu Ramazan Beydir. Anadolu‟da kurulan beylik, 

Osmanlı Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 

1354 Gelibolu fethedildi (Osmanlı). 

1354 ġehzade Süleyman PaĢa‟nın Rumeli‟ye geçmesi. 

1354-1417 Dobruca Beyliği: Dobruca‟da kurulmuĢtur. 
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1357-1359 Altınordu hanı, Berdi Bek‟in saltanatı. 

1362-1389 I. Murat (Hüdavendig�r)‟ın saltanatı (Osmanlı). 

1360-1469 Karakoyunlular: Kurucusu Bayram Hocadır. Anadolu‟da kurulan beylik, Akkoyunlular 

tarafından yıkılmıĢtır. 

1361 Edirne‟nin fethi (1368‟de Osmanlı Devleti‟nin baĢkenti oldu). 

1362 Orhan Gazi vefat etti ve I. Murat tahta çıktı (Osmanlı). 

1362 Kadıaskerlik oluĢturuldu (Osmanlı). 

1363 Pençik Kanunu çıktı (Osmanlı). 

1363 Emir Timur, Tuğluk Timur Han‟ı tahttan indirdi ve yerine kendi kontrolünde kukla bir Han 

tayin etti. 

1366-1367 Altınordu hanı, Cani-Bek II.‟nin saltanatı. 

1366 Gelibolu elden çıktı (Osmanlı). 

1368 �in‟de Yüan Hanedanlığı‟nın sona eriĢi. 

1368-1398 �in‟de Ming Hanedanılığı‟nın kurucusu Hongwu (1328-1398) dônemi. 

1368-1507 Timurlular: Kurucusu Timur Handır. �zbekler tarafından yıkılmıĢtır. 

1368-1500 Semerkant Timurluları: �zbekler tarafından yıkılmıĢtır. 

1368-1644 �in‟de Ming Hanedanı dônemi. 

1368-1376 Ġdil Bulgar Hanı, Hasan‟ın saltanatı. 

1369/1370 Emir Timur, Maveraünnehir‟in tek h�kimi oldu. 

1370 Güney Hindistan‟da Vijayanagar Devleti‟nin egemenliği. 

1370 �ağatay Hanlığı‟nda Timur‟un saltanatı (ô. 1405). 

1371 I.Murat (Hüd�vendigar) �irmen SavaĢını kazandı (Osmanlı). 

1375-1376 Altınordu hanı, Toktakıya‟nın saltanatı. 

1375-1380 Osmanlıların, Germiyanoğulları ve Hamidili Beylikleri topraklarının bir kısmının ilhakı 

(Osmanlı). 
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1376 Bulgar Krallığı Osmanlı hakimiyetini kabul etti. 

1377 Gelibolu Osmanlılar‟a iade edildi. 

1377 Arap coğrafyacı ve gezgin Ġbn Batuta‟nın ôlümü (doğumu 1309). 

1377-1395 Altınordu hanı, TohtamıĢ (ToktamıĢ)‟ın saltanatı. 

1378-1417 Katolik Kilisesi‟nde “Büyük Bôlünme”. 

1380 Ruslar, Kulikova SavaĢı‟nda, Altınordu Hanı Mamay‟ı yendiler. 

1380 Altınordu, Ak Ordu ile birleĢtirildi ve her ikisi de Altınordu adını aldı. 

1380 Timur‟un fetihlere baĢlaması. 

1380-1387 Timur, Ġran‟ı ele geçirdi. 

1380-1393 1370‟te �ağataylıların yerini alan Timur, 1380‟de ve 1393‟te düzenlediği seferlerle 

Celayirlilerin ve Muzafferilerin Ġran‟daki egemenliğine son verdi. 

1380-1398 Kadı Burh�neddin Beyliği: Kurucusu Kadı Burh�neddindir. Anadolu‟da kurulan 

beylik, Osmanlı Devleti tarafından yıkılmıĢtır. 

1381-1507 Horasan Timurluları: �zbekler tarafından yıkılmıĢtır. 

1382 ToktamıĢ, Moskova‟yı yağmalayarak yaktı. 

1382-1517 �erkez Memlûkları: Kurucusu Berkukdur. Osmanlılar tarafından yıkılmıĢtır. 

1385 Sofya‟nın Fethi (Osmanlı) 

1386 NiĢ ve Sofya fethedildi (Osmanlı). 

1387 Selanik‟in Fethi (Osmanlı) 

1388-1601 HandeĢ Sultanlığı: Burhanpûr (Orta Hindistan)‟da kurulmuĢtur. 

1389 Murat Hüdavendig�r‟ın müttefik Balkan ordusu karĢısında Kosova zaferi (Osmanlı). 

1389 I. Kosova SavaĢı kazanıldı (15 Haziran) (Osmanlı). 

1389 I. Murat vefat etti (Osmanlı). 

1389 Hindistan, Türkistan ve Anadolu gibi tüm Türk ve Ġslam dünyasında yayılmıĢ ve tesir 

gôstermiĢ olan NakĢibendî tarikatinin kurucusu Muhammed Bahaeddin bin Muhammed el-Buharî el-

NakĢibend (d.1318 Kasr-ı Hinduvan/Ârifan - ô.1389 Kasr-ı Ârifan). NakĢîbendilik, Ġm�m-ı Rabbanî‟den 
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sonra Müceddidiye adını almıĢ, H�lid Ziyaeddin‟den sonra ise H�lidiyye adıyla da anılmaya 

baĢlanmıĢtır. NakĢilik, II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed Han) zamanında H�lis Ziyaeddin‟le 

Anadolu‟ya ulaĢtı, ondan sonra da burada yaygınlaĢtı. 

1389-1402 I. Bayezid (Yıldırım)‟ın saltanatı (Osmanlı). 

14. yüzyıl sonları Turfan Uygurları, Ġsl�m Dini‟ni kabul ettiler (14. yüzyıl sonları). 

1390 Aydın-Saruhan-Germiyan-MenteĢe beylikleri Osmanlı‟ya katıldı. 

1390 Gelibolu tersanesi inĢa edildi (Osmanlı). 

1391 Ġstanbul ilk kez kuĢatıldı (Osmanlı). 

1392 Kore‟nin bağımsız olması. 

1392 Ġranlı Ģair Hafız‟in ôlümü. 

1394-1479 Cevanpûr Sultanlığı: Cevanpûr (Delhi‟nin doğusu)‟da kurulmuĢtur. 

1395 Timur, muazzam bir ordu ile Terek nehri boylarına geldi ve burada Altın Orda Han‟ı 

ToktamıĢ‟ı yendi. Altınordu‟nun baĢkenti Saray Berke‟yi yakıp-yıktı ve kısa bir süre Moskova‟yı iĢgal 

etti. 

1395-1400/01 Altınordu hanı, Timur Kutluğ (Timur Melik oğlu)‟un saltanatı. 

1396 Timur, 1396 yılı baĢında Kuzey Kafkasya‟yı bütünüyle ele geçirdi. 

1396 Yıldırım Bayezıd, Haçlı ordusuna karĢı Niğbolu SavaĢı‟nı kazandı (Osmanlı). 

1397 �ç Ġskandinav krallığını birleĢtiren Kalmar Birliği. 

1398 Akçay Zaferiyle beraber, Karaman beyliği Osmanlı hakimiyetini kabul etti. 

1398 Karadeniz beylikleri Osmanlı Devleti‟ne katıldı. 

1398/1399 Timur‟un, Hindistan‟a girerek Delhi Sultanlığı‟nı yenmesi ve Delhi‟yi yağmalaması. 

XV. yüzyıl  

1400 Bursa‟da I. Bayezid tarafından Ulu Cami‟ yaptırıldı; Ġlk Osmanlı Darü‟Ģ-Ģifa‟sı Yıldırım 

Bayezid tarafından inĢa edildi. 

1400 Timur, Suriye‟de Memlûklüleri yendi. 

1401 Timur, Bağdad‟ı yakıp-yıktı. 
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1400-1401/07 Altınordu hanı, ġadi-Bek‟in saltanatı. 

Temmuz 1402 Yıldırım Bayezit ile Timur‟un kuvvetleri arasında Ankara Meydan Muharebesi 

yapıldı (20 Temmuz 1402 Osmanlı). 

Aralık 1402 Timur, Ġzmir‟i kuĢattı (1 Aralık 1402, Osmanlı). 

1402-1413 Osmanlı Devleti‟nin Fetret Devri. 

Mart 1403 4. Osmanlı padiĢahı Yıldırım Bayezıd vefat etti (8 Mart 1403). 

1403-1537 Gucer�t Sultanlığı: Diyu (Batı Hindistan)‟da kurulmuĢtur. 

1405 Timur‟un vefaatı. 

1405 Hint Okyanusu‟nda �inliler‟in yolculukları. 

1406 Ġbn Haldun‟un ôlümü (tarihçi ve sosyal bilimci). 

1406 Azerbaycan‟da Celayirlilerin yerini alan Karakoyunlular Tebriz‟i ele geçirdiler. 

1406 Ġbn-i Haldun ôldü (17 Mart 1406) 

1406-1562 Malva Sultanlığı: Madun (Gucer�t‟ın doğusu)‟da kurulmuĢtur. 

1407-1410 Altınordu hanı, Pulat-Han‟ın saltanatı. 

1407-1447 Timur‟un oğlu ġah Ruh (1377-1447)‟un Herat‟ta hükümdarlığı. 

1407-1449 ġah Ruh‟un oğlu Uluğ Bey (1394-1449)‟in Semerkant‟da hükümdarlığı. 

1408-1467 Kara Koyunlu Türk Emirliği‟nin Batı Ġran‟da kuruluĢu. 

1410-1412 Altınordu hanı, Timur (Timur Kutluk‟un oğlu)‟un saltanatı. 

1412 Altınordu hanı, Celaleddin (ToktamıĢ‟ın oğlu)‟in saltanatı. 

1412-1414/17 Altınordu hanı, Kerim Berdi‟nin saltanatı. 

1413-1421 I. Mehmet (�elebi)‟in saltanatı ve Fetret Devri‟nin sona ermesi (Osmanlı). 

1414-1415 Altınordu hanı, Kibek Han‟ın saltanatı. 

1415 Agincourt Muharebesi‟yle Ġngiliz Kralı V. Henry‟nin Fransa‟ya yeniden saldırması. 

1415 Portekiz Septe‟de: Portekiz Afrika Ġmparatorluğunun baĢlangıcı. 
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1416 ġeyh Bedreddin isyan etti (Osmanlı). 

1416 I. Mehmet, Macar Seferini düzenledi. 

1417 Avlonya fethedildi (Osmanlı). 

1417-1419? Altınordu hanı, Cabbar Birdi‟nin saltanatı. 

1418 Samsun bôlgesi zaptedildi (Osmanlı). 

1418? Altınordu hanı, �egre‟nin saltanatı. 

1419 Bursa‟da YeĢil Cami‟nin bitmesi (Osmanlı). 

1419-1424 ve 1427-1437/38 Altınordu hanı, Uluğ Muhammed (Ġçkili Hasan oğlu)‟in saltanatı. 

1420 ġeyh Bedrettin‟in Serez‟de idamı (doğumu 1359). 

1420-1424 Altınordu hanı, Devletbirdi‟nin saltanatı. 

1421 �elebi Mehmed ôldü ve II. Murad tahta geçti (Osmanlı). 

1421-1444 II. Murat‟ın saltanatı (Osmanlı). 

1422 Mevlüt yazarı Süleyman �elebi‟nin ôlümü. 

1422-1427 Altınordu hanı, Barak‟ın saltanatı. 

1424 Bursa‟da Hacı Ġvaz‟a I. Mehmed tarafından YeĢil Külliye yaptırıldı (Osmanlı). 

1425 Molla Fenari, ilk ġeyhülislam olarak tayin edildi (Osmanlı). 

1425 Muhasara edilen Tekebeyliği Osmanlı Devleti‟ne katıldı. 

1427 Muhasara edilen Germiyanoğlulları Beyliği, 1428‟de Osmanlı Devlet‟ine katıldı. 

1428 �inliler‟in Vietnam‟dan çıkarılmaları. 

1428-1599 �zbek Hanlığı: Sığnak‟da Aral Gôlü çevresinde kurulmuĢtur. 

1429 Hacı Bayram-ı Velî, Ankara Solfasol (Zülfadl)‟da vafaat etti (Osmanlı). 

1430 Selanik fethedildi (Osmanlı). 

1430 Altınordu‟nun bir kısım toprakları üzerinde, Hacı Giray idaresinde Kırım Hanlığı kuruldu. 

Mart 1432 II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu (30 Mart 1432, Osmanlı). 
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1433?-1465? Altınordu hanı, Seyid Ahmed I.‟in saltanatı. 

1434 Portekizliler‟in Bojador Burnu‟ndan güneye yolculukları. 

1434 Edirne‟de II. Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı (Osmanlı). 

1434 Cungarya‟da Moğol Oyratlar‟ın ortaya çıkıĢı. 

1436 Muiniddin B. Mustafa tarafından II. Murad‟ın isteğiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i 

Muradiyye adlı eseri yazıldı (Osmanlı). 

1436-1531 Mavla Halaci Sultanları. 

1437-1445 Kazan Hanlığının kurucusu Uluğ Muhammed (Ġçkili Hasan oğlu)‟in saltanatı. 

1437-1552 Kazan Hanlığı hakimiyet yılları: Moskova ile Ġdil/Volga ırmağı arasında kurulmuĢ olan 

devletin merkezi Kazan Ģehri idi. Ruslar tarafından yıkılmıĢtır. 

15. yüzyıl baĢları �zbekler, Ebu‟l-Hayr (1413-1469) idaresinde güneye, Maveraünnehir‟e 

gôçtüler (15. yüzyıl baĢları). 

1440 (?)-1466 Kırım Hanlığı‟nın kurucusu I. Hacıgirey Han‟ın saltanatı. 

1440-1475 Kırım Hanlığı‟nın hakimiyet yılları: Kırım Yarımadası ve Karadenizin kuzeyinde 

kurulmuĢtur. Merkezi Bahçesaraydır. 1475 yılında Osmanlı Devleti‟ne bağlanmıĢ. 1774 Küçük 

Kaynarca AntlaĢması ile Osmanlı‟dan koparılmıĢ ve 1782/1783 tarihinde ise Kırım Hanlığı, Rus 

�arlığı tarafından ilh�k edilmiĢtir. 

1444 II. Murat tahttan çekildi, II. Mehmed tahta çıktı ve Varna zaferi kazanıldı (Osmanlı). 

1444-1446 II. Mehmet (Fatih)‟in I. saltanat yılları (Osmanlı). 

1445 II. Mehmed tahttan çekildi ve II. Murad ikinci defa tahta çıktı (Osmanlı). 

1445 Johann Gutenberg‟in (1397-1468) ilk kitabı basması. 

1445-1461 Kazan hanı, Mahmud (Mahmutek)‟un saltanatı. 

1445/1473-1552 Altınordu topraklarının bir kısmında Kazan Hanlığı kuruldu. 

1445-1681 Kasım Hanlığı: Moskova‟nın doğusunda kurulmuĢtur. 

1446 Kazan kenti, Kazan Hanlığı‟nın baĢkenti oldu. 

1446-1451 II. Murat‟ın saltanatı (Osmanlı). 
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1447 Edirne‟de II. Murad tarafından �ç ġerefeli Camii yaptırıldı (Osmanlı). 

1448 II. Kosova Zaferi kazanıldı (Osmanlı). 

1449 Türk dünyasının 15‟inci asırda yetiĢtirdiği en büyük astronomi bilgini Uluğ Bey (1394-

1449) ôldü. Timur Han‟ın torunu olan Uluğ Bey, 22 Mart 1394‟te Güney Azerbaycan‟daki 

Sultaniyye‟de doğdu. Ġyi bir eğitim gôrerek, 13 yaĢındayken Horasan ve Maveraünnehir eyaletlerine 

hakan naibi oldu. BaĢkent seçtiği Semerkant‟ta, müstakil bir hükümdar gibi hareket etti. Fen bilimleri 

ve astronomiye merakı, kendisini dünya tarihinin en büyük astronomlarından biri haline getirdi. Ġlim 

adamlığı yanında devlet adamlığı vasfı da yüksek olan Uluğ Bey, Semerkant‟ta 38 yıl hükümdarlık 

yaptı. Bir akademi haline getirdiği sarayı, devrin meĢhur alimlerinin toplanıp tartıĢtığı bir mekan oldu. 

iktidar dôneminde, baĢta Semerkant ve Buhara olmak üzere tüm ülke, Türk mimarisinin seçkin 

eserleriyle donatıldı. Oğlu Abdüllatif tarafından tahttan indirilen Uluğ Bey, 25 Ekim 1449‟da, Abbas 

adlı bir düĢmanı tarafından ôldürüldü ve dedesi Timur Han‟ın yanına defnedildi. 

1449 Semerkant‟ta rasathane kuran Timur‟un torunu Uluğ Beyin ôlümü (d. 1394). 

1451/1452-1469 Timurlu hükümdar Ebû Saîd (1424-1469)‟in saltanatı. 

1451 II. Murad ôldü (Osmanlı). 

1451-1481 II. Mehmet (Fatih Sultan)‟in II. saltanatı (Osmanlı). 

1453 Bizans Ġmparatorluğu sona erdi. 

Nisan 1453 Fatih Sultan Mehmet‟in donanması Ġstanbul sularına girdi (5 Nisan 1453). 

Nisan 1453 Fatih Sultan Mehmet, Ġstanbul adalarını fethetti (17 Nisan 1453). 

Mayıs 1453 Ġstanbul Osmanlılar tarafından fethedildi. Sultan Ġkinci Mehmet,‟Fatih‟ unvanını aldı 

(29 Mayıs 1453). 

1453 Veziriazam �andarlı Halil PaĢa‟nın azil ve idamı. 

1453 Ġngiltere‟nin Calais dıĢında kıta Avrupa‟sındaki topraklarını yitirmesi. 

1458 Atina‟nın fethi (Osmanlı). 

1459 Ayasofya camiye çevrildi (Osmanlı). 

1459 Mutasavvıf ve hekim AkĢemsettin‟in ôlümü (d. 1390?). 

1460 AkĢemseddin vefaat etti. ġam‟da doğdu, Gôynük (Torbalı)‟te vefaat etti. Hacı Bayram-ı 

Velî‟nin halifesi, Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed)‟in hocası idi (Osmanlı). 
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1460 Mora ele geçirildi (Osmanlı). 

1461 Fatih Sultan Mehmed, Bursa‟daki Ermeni Piskoposu Hovakim‟i (Ovakim) Ġstanbul‟a 

getirterek kendisine Patrik unvanı da dahil birçok haklar tanıdı. 

1461 Trabzon‟un fethi ile Trabzon Rum Ġmparatorluğu sona erdi (Osmanlı). 

1461 Candaroğulları Osmanlı‟ya katıldı. 

1461-1467 Kazan hanı, Halil‟in saltanatı. 

1462-1505 Moskova Prensi III. Ġvan. 

1463 Osmanlı-Venedik SavaĢı baĢladı. 

1464-1465 Moskova Prensi III. Ġvan (Büyük Ġvan 1462-1505), Ebû Saîd‟e elçi heyeti gônderdi. 

1465?-1481 Altınordu hanı, Ahmed (Küçük Muhammed‟in oğlu)‟in saltanatı. 

1466 Kırım hanı, Nurdevlet Han‟ın saltanatı. 

1466 II. Mehmed Arnavut seferine çıktı (Osmanlı). 

1466 Konya ve Karaman‟ın fethi (Osmanlı). 

1466-1480 Astrahan hanı, Kasım (bin Muhammed bin Küçük Muhammed)‟ın saltanatı. 

1466-1554 Astrahan Hanlığı hakimiyet yılları: Hazar Denizi Kuzeyinde Altınordu topraklarının bir 

kısmında kurulmuĢtur. Merkezi Astrahandır. Ruslar tarafından yıkılmıĢtır. 

1467 Akkoyunlu Uzun Hasan Karakoyunluları yenilgiye uğrattı: Ak Koyunlu Türkleri, Ġran‟da 

Kara Koyunlu Türkleri‟ni yendiler/yıktılar. 

1467-1479 Kazan hanı, Ġbrahim‟in saltanatı. 

1468 Karamanoğulları Osmanlı Devleti‟ne katıldı. 

1468 II. Mehmed tarafından Ġstanbul‟da Topkapı Sarayı tesis edildi. 

1469 Kırım hanı, I. Mengligerey Han‟ın saltanatı. 

1470 Ġstanbul‟da Fatih Külliyesi inĢaa edildi. 

1470 Eğriboz alındı (Osmanlı). 

1471 Fatih Külliyesi açıldı (Osmanlı). 
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1472 Topkapı Sarayı inĢaatının baĢlaması (Osmanlı). 

1473 Otlukbeli SavaĢı‟nda Osmanlı ordusu Uzun Hasan komutasındaki Akkoyunlu kuvvetlerini 

yendi. 

1474 Matematikçi Ali KuĢçu‟nun ôlümü. 

1474 Kırım hanı, Nurdevlet (II. defa)‟in saltanatı. 

1475 Kırım Osmanlı tabiiyetine girdi: Kırım Hanlığı ile Osmanlı imparatorluğu tek devlet gibi 

yakınlaĢınca, Osmanlı imparatorluğu‟nun hudutları Rusya‟nın güney hudutlarına kadar uzanmıĢtır. 

Türkler, çok eski dônemlerden beri Kırım‟da yaĢamaktadırlar. 13. asırdan itibaren Kırım Tatarları adını 

almıĢlardır. �nceleri Altınorda Devleti içinde yeralmıĢlar, daha sonra ise sınırları Moskova‟ya kadar 

ulaĢan Kırım Hanlığı‟nı kurmuĢlardır. 

1476 Boğdan Seferi zaferle sonuçlandı (Osmanlı). 

1477 Kırım hanı, Canıbek (Altınordu emiri)‟in saltanatı. 

1478 Akkoyunlu hükümdan Uzun Hasan (1453-1478) ôldü. 

1478 Fatih tarafından ilk altın para bastırıldı (Osmanlı). 

1478-1506 Timurlu hükümdar Hüseyin Baykara (1438-1506)‟nın Herat‟ta Saltanatı. 

1478-1514 Kırım hanı, I. Mengligerey (II, defa)‟in saltanatı. 

1478 Ġlk Rus �arı III. Ġvan‟ın Novgorod‟a boyun eğdirmesi. 

1479 Osmanlı-Venedik barıĢıyla beraber Fatih, Venedikliler‟e Trabzon ve Kefe‟de ticaret yapma 

hakkı tanıyan ahidname verdi. 

1479-1487 Kazan hanı, Ġlham (Ali?)‟ın saltanatı. 

1480 Osmanlıların Ġtalya yarımadasına adım atmaları: Otranto‟nun fethi. 

1480 BaĢarısız Rodos kuĢatması gerçekleĢti (Osmanlı). 

1480 Kadıaskerlik Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrıldı (Osmanlı). 

1480 III. Ġvan, Türk (Altınıordu) boyunduruğundan kurtuldu, kuzey batu Rusya‟yı birleĢtirdi ve 

kendisini Rus �arı ilan etti. 

1480-1509 Astrahan hanı, Abdülkerim (Kasım‟ın biraderi)‟in saltanatı. 

1481 Altınordu hanı, Seyid Ahmed II. (ġeyh Ahmed‟in biraderi)‟in saltanatı. 
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1481-1499 Altınordu hanı, Murtaza (Seyid Ahmed‟in biraderi)‟nın saltanatı. 

Mayıs 1481 7. Osmanlı PadiĢahı II. Mehmed [Fatih Sultan Mehmet] vefat etti (3 Mayıs 1481). 

1481-1502 Altınordu hanı, ġeyh Ahmed (Seyid Ahmed‟in oğlu)‟in saltanatı. 

Mayıs 1481-1512 II. Bayezid‟ın saltanatı (20 Mayıs 1481-1512, Osmanlı). 

Haziran 1481 Yıldırım Bayezit ile Cem Sultan arasında YeniĢehir SavaĢı yapıldı (20 Haziran 

1481 Osmanlı). 

1482 Cem Sultan II. Bayezıd karĢısında mağlup oldu ve Rodos‟a sığındı (Osmanlı). 

Aralık 1482 Gedik Ahmet PaĢa idam edildi (18 Aralık 1482 Osmanlı). 

1483 Sapienza Deniz Zaferi kazanıldı. 

1484 Kili ve Akkirman fethedildi (Osmanlı). 

1485 Osmanlı-Memlûk mücadelesi baĢladı. 

1486 Moskova ve Kazan arasında “Ebedî BarıĢ” anlaĢması imzalandı. 

1487-1496 Kazan hanı, Muhammed-Emin (birinci defa)‟in saltanatı. 

1488 Sultan II. Bayezid tarafından Edirne‟de Bayezid Darü‟Ģ-Ģifası yapıldı. 

1488-1877 K�Ģgar Hanlığı: K�Ģgar Ģehri merkezli olarak Tanrı Dağları civarında kurulmuĢtur. 

1489 Osmanlı, Memlûklere karĢı toprak kaybetti. 

1489 Mimar Sinan‟ın doğumu (ô.1588). 

1489-1686 ÂdilĢahlar Devleti: Bija-pûr‟da kurulmuĢtur. 

1490 Hüseyin Baykara, Moskova‟ya bir elçi heyeti gônderdi. 

1491 Osmanlı-Memlûk BarıĢı imza edildi. 

1492 Macaristan‟a Sefer düzenlendi (Osmanlı). 

1492 Kristof Kolomb‟un Amerika kıtasını keĢfetmesi. 

1492 Gırnata‟nın düĢmesiyle Arap ve Yahudiler‟in Ġspanya‟dan atılmaları. Ġspanya Yahudileri 

Osmanlı Devleti‟ne sığındılar. 

1492 Ġspanyollar‟ın Kuzey Afrika‟da istilaya baĢlaması. 
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1493 Yeni Dünya‟da ilk Ġspanyol yerleĢimi Hispaniola. 

1493 Tordesillas anlaĢmasıyla Amerika kıtasının Portekiz ve Ġspanya arasında paylaĢılması. 

1494 Ġtalya savaĢları; Avrupa egemenliği için Fransız-Habsburg mücadelesinin baĢlaması. 

1495 Cem Sultan vefat etti (Osmanlı). 

1496-1497 Kazan hanı, Mamuk (Sibir hanzadelerinden)‟un saltanatı. 

1497 Ġlk Rus elçisi Ġstanbul‟a geldi. 

1497 Cabot‟un Newfoundland‟a varması. 

1497 Fergana hükümdarı Babür (1483-1530), Semerkant‟ı ele geçirdi. 

1497-1502 Kazan hanı, Abdüllatif‟in saltanatı. 

1498 Portekizli Vasco de Gama‟nın Hindistan deniz yolunu keĢfetmesi. 

Eylül 1499 Ġnebahtı Kalesi fethedildi (29 Eylül 1499 Osmanlı). 

15. yüzyıl sonları Orta Asya steplerinde Kazak Ġmparatorluğu kuruldu (15. yüzyıl sonları). 

15. yüzyıl sonları Deniz yolu ile yapılan ticaretin ôneminin artması sebebiyle, Ġpek Yolu‟nun da 

dahil olduğu, kara ticaret yollarının ônemini kaybetmesi (15. yüzyıl sonları). 

15. yüzyıl Ġtalyan Rônesansı: Leonardo da Vinci (1452-1519), Michelangelo (1475-1564), Rafael 

(Raffaello) (1483-1520), Botticelli (1444-1510), Machiavelli (1469-1527), Ficino (1433-1499). 

XVI. yüzyıl  

16. yüzyıl Türk halk Ģiirinin ustaları: Kaygusuz Abdal, Kôroğlu, Pîr Sultan Abdal. 

16. yüzyıl baĢları KaĢgar‟da Hocalar‟ın ortaya çıkıĢı ve daha sonra Ak-Dağlık ve Kara-Dağlık 

olmak üzere ikiye bôlünmesi (16. yüzyıl baĢları). 

1500 Navarin, Modon, Koron alındı (Osmanlı). 

1500 Muhammed ġeyb�ni Han (1451-1510) idaresindeki �zbekler, Semerkant‟ı ele geçirdiler 

ve bu suretle Maveraünnehir‟in yônetimini Timurlular‟dan devraldılar. 

1501 “Muhakemet-ül Lügateyn” adlı eserin yazarı Ali ġir Nevaî (d.1441 Herat - ô.1501) ôldü. 

1501-1511 Babür ve �zbekler, Semerkant‟ın kontrolü için mütemadiyen savaĢtılar. 

1502 Venedikle Sulh yapıldı (Osmanlı). 
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1502 Altınordu Hanlığı‟nın, Kırım Tatar Hanlığı hanının eline geçmesiyle nih�î çôküĢü. 

1502-1518 Kazan hanı, Muhammed-Emin (ikinci defa)‟in saltanatı. 

1502-1723/1736 Ġran‟da Safevî Hanedanlığı dônemi: Safevî hanedanı ġah I. Ġsmail (1501-1524) 

tarafından kurulmuĢtur. Hanedanın diğer ônemli bir üyesi I. Abbas (1588-1629) idi. 

1504 Babür, K�bil‟de kendi Devleti‟ni kurdu. 

1505 Bayezid Külliyesi açıldı (Osmanlı). 

1505 Portekizliler‟in Afrika‟da ticaret merkezleri kurmaya baĢlamaları. 

1506 �zbekler, Buhara‟yı ele geçirdi. 

1507 �zbekler, Herat‟ı ele geçirdi ve Timur Hanedanlığı sona erdi. 

1508 ġah Ġsmail Bağdad‟ı ele geçirdi, �zbekler‟i yendi. 

1509 Peter Henle‟nin cep saatini icad etmesi (Nürnberg). 

1509 Ġstanbul‟da Küçük Kıyamet adı verilen zelzele oldu (Osmanlı). 

1509-1532 Astrahan hanı, Hüseyin (bin Canibek bin Mabmud Han)‟in saltanatı. 

1510 Muhammed ġeyb�nî Han, Safevî hükümdarı ġah Ġsmail‟le yaptığı Merv SavaĢı‟nda 

ôldürüldü. Bu geliĢme Maveraünnehir‟de baĢkenti Semerkant olan ġeyb�nî H�nedanlığı‟nın kurulması 

ile neticelendi. Ancak siy�sî güç gittikçe Buh�r�‟ya kaydı. 

1510 Amerika‟ya Afrikalı kôlelerin gônderilmeye baĢlanması. 

1510-1920 Hîve Hanlığı: Hazar Deniziyle Aral Gôlü Güneyinde kurulmuĢ, merkezi 

Hîve/Harezmdir. Ruslar tarafından iĢgal ve ardından da zoraki himaye altına alınmıĢtır. 

1511 ġahkulu Baba Ġsyanı gerçekleĢti (Osmanlı). 

1511 Portekizliler‟in Malaka‟yı almaları. 

Nisan 1512 II. Bayezıd tahtan çekildi I. Selim tahta çıktı (24 Nisan 1512 Osmanlı). 

Mayıs 1512 II. Bayezit vefat etti (26 Mayıs 1512 Osmanlı). 

1512-1520 I. Selim (Yavuz)‟in saltanatı (Osmanlı). 

1514 �aldıran Zaferi: Yavuz S. Selim (1512-1520) ile ġah Ġsmail arasında yapılan �aldıran 

SavaĢı (1514) neticesi, kısa bir süre için de olsa Tebriz Osmanlı Devleti‟nin eline geçmiĢ ve ilk defa 
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Osmanlı ve Azerbaycan Türkleri birleĢmiĢtir. 

1514-1533 Doğu �ağatay Hanı Seyid‟in saltanatı ve baĢkenti, Ġli‟den KaĢgar‟a nakletmesi. 

1514 ġah Ġsmail‟e karĢı �aldıran zaferi (Osmanlı). 

1515-1523 Kırım hanı, I. Mehmedgerey (Uluğ)‟in saltanatı. 

1516 Osmanlılar Filistin‟i fethetti. 

Ağustos 1516 Memluklülerle Mercidabık SavaĢı yapıldı. I. Selim‟in ordusu, Memlûk ordusunu 

yendi (24 Ağustos 1516). 

1517 Ridaniye zaferi: Suriye, Mısır ve Arabistan‟ın fethi (Osmanlı). 

1517 Piri Reis Mısır‟da Sultan Selim‟e ilk dünya haritasını sundu (Osmanlı). 

1517 Osmanlı hakanı Yavuz Sultan Selim‟in 17 Ocakta Kahire‟ye girmesi. Tomambay‟ın 13 

Nisan‟da ôldürülmesi. Yavuz‟un hutbede halife ilan edilmesi, Kutsal Emanetleri teslim alması. 

1519 Anadolu‟da Celali isyanları baĢladı (Osmanlı). 

1519 Barbaros Hayrettin‟in yônetiminki Cezayir‟in Osmanlı Devleti‟ne bağlanması. 

1519 Ġspanya ve Felemenk hükümdarı V. Carlos‟un (ġarlken) imparator olması. 

1519 Cortes‟in Aztek Ġmparatorluğu‟nu istilaya baĢlaması. 

1519 Magellan‟ın Büyük Okyanus‟u aĢması. 

1519-1521 Kazan hanı, ġah Ali (ġeh Ali?, birinci defa)‟nin saltanatı. 

Eylül 1520 Yavuz Sultan Selim vefat etti (22 Eylül 1520 Osmanlı). 

Eylül 1520 Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktı (30 Eylül 1520 Osmanlı). 

1520 Hattat ġeyh Hamdullah vefat etti (Osmanlı). 

1520-1566 I. Süleyman (Kanuni)‟ın saltanatı (Osmanlı). 

1521 Belgrad fethedildi (Osmanlı). 

1521 Piri Reis Kitab-ı Bahriye adlı eseri hazırlamaya baĢladı (Osmanlı). 

1521 Martin Luther‟in afaroz edilmesi: Avrupa‟da Reform hareketlerinin baĢlaması. 

1521-1524 Kazan hanı, Sahibgerey (Kırım sülalesinden)‟in saltanatı. 
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1522 Babür, Kandahar‟ı ele geçirdi. 

Aralık 1522 Kanuni Sultan Süleyman, Rodos‟un teslimini istedi (13 Aralık 1522 Osmanlı). Rodos 

adası Osmanlı Devlet‟ine katıldı. 

1523 Kırım hanı, I. Gazigerey‟in saltanatı. 

1523-1532 Kırım hanı, I. Saadetgerey‟in saltanatı. 

1524 Mısır‟da Hain Ahmet PaĢa isyan etti (Osmanlı). 

1524-1531 Kazan hanı, Safagerey (birinci defa)‟in saltanatı. 

1525 Patatesin Güney Amerika‟dan Avrupa gelmesi. 

1525 Ġlk Fransız elçisi Ġstanbul‟a geldi. 

1525 ġeyhülislam Zenbilli Ali Efendi vefat etti (Osmanlı). 

1526 Mohaç muharebesi ve Macaristan‟ın fethi (Osmanlı). 

Kasım 1526 Kanuni, Avusturya seferine çıktı (27 Kasım 1526 Osmanlı). 

1526-1530 Hindistan‟da Babürlüler Devleti‟nin kurucusu, Zahirüddîn Muhammed Babür ġah‟ın 

saltanatı. 

1526-1858 Hindistan Türk-Moğol Babür Ġmparatorluğu: Panipat muharebesi, B�bur‟un Delhi 

sultanlığını ele geçirip Gurk�nlı (B�bürlü) hanedanını kurması. Ġngilizler tarafından yıkılmıĢtır. 

1527 Bosna‟nın fethi tamamlandı (Osmanlı). 

1528 Piri Reis Kanuni‟ye ikinci dünya haritasını sundu (Osmanlı). 

1529 Budin‟in fethi ve I. Viyana kuĢatması. 

Eylül 1529 I. Süleyman (Kanuni) BudapeĢte‟yi fethetti (8 Eylül 1529 Osmanlı). 

1530-1556 Hindistan‟da Hümayun (Nasirüddin Muhammed) saltanatı. 

1531-1533 Kazan hanı, Can-Ali‟nin saltanatı. 

1532 Astrahan hanı, Ak Kübek (bin Murtaza bin Amed)‟in saltanatı. 

1532 Pizarro‟nun Peru‟da Ġnka Ġmparatorluğunu istilaya baĢlaması. 

1532 Kırım hanı, I. Ġslamgerey‟in saltanatı. 
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1532-1551 Kırım hanı, I. Sahibgerey‟in saltanatı. 

1533 Barbaros Hayrettin PaĢa Omanlı Devleti‟ne katıldı ve Cezayir beylerbeyi oldu. 

1533-1537 Astrahan hanı, Abdurrahman (bin Adülkerim)‟ın saltanatı. 

1533-1546 Kazan hanı, Safagerey (ikinci defa)‟in saltanatı. 

1534 Bağdat‟ın fethi (Osmanlı). 

1534 Ġngiltere Kralı VIII. Henry‟nin Katolik Kilisesi‟nden ayrılarak, Angilikan Kilisesi‟ni kurması. 

1534 Tebriz‟e ikinci defa girildi (Osmanlı). 

1534 ġeyhülislam Ġbn-i Kemal vefat etti (Osmanlı). 

1535 Osmanlı ile Fransa arasında kapitülasyon antlaĢması yapıldı. 

1537-1539 Astrahan hanı, DerviĢ Ali (bin ġeyh Hayder bin ġeyh Ahmed)‟nin saltanatı. 

1538 Hadım Süleyman PaĢa Hint seferine çıktı (Osmanlı). 

Eylül 1538 Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin PaĢa, Cenevizli Amiral Andrea Doria 

komutasındaki Haçlı (Alman, Portekiz, Ġspanya, Avusturya, Ceneviz) donanmasına karĢı „Preveze 

deniz zaferini‟ kazandı. Amiral Andrea Doria, Yunanistan‟ın batısındaki Preveze‟de yapılan Ģiddetli 

çarpıĢmalar sonrasında yenilerek kaçtı. Osmanlı donanması ise, Haçlı donanmasından 29 gemiyi ele 

geçirdi (27 Eylül 1538). 

1539 Sih dininin kurucusu Baba Nanak‟ın ôlümü. 

1539-1554 Astrahan hanı, Yamğurca (bin Berdibek bin Murtaza)‟nın saltanatı. 

1540 Venediklere verilmiĢ olan ticari ayrıcalık kaldırıldı (Osmanlı). 

1541 Budin Osmanlı‟ya bağlanarak Beylerbeylik oldu. 

1541 Calvin‟in (Kalven) Cenevre‟de ayrı kilise kurması (Kalvinizim). 

1543 Estergon ve Belgrad fethedildi (Osmanlı). 

1543 Kopernik (1473-1543), “Gôk Cisimlerinin Devri �zerine” eserini yayımladı. 

1545 Potosi (Peru) ve Zakatekas (Meksika) gümüĢ madenlerinin bulunması. 

1546-1548 Kazan hanı, ġah-A1i (ikinci defa)‟nin saltanatı. 

1547 San‟a fethedildi (Osmanlı). 
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1547-1598 Rusya‟da Rurik Hanedanı dônemi. 

1547-1584 Korkunç Ġvan IV. yônetime geldi. �ar unvanını kullanmaya baĢladı ve Kazan 

Astrahan ve Nogay hanlıklarını ele geçirdi. Onun hükümdarlığı zamanında Sibirya topraklarının büyük 

kısmı Rus �arlığı‟nın eline geçti. 

1548 Ġkinci Ġran seferi düzenlendi (Osmanlı). 

1548-1549 Kazan hanı, Safagerey (üçünçü defa)‟in saltanatı. 

Temmuz 1549 Barboros Hayrettin PaĢa vefat etti (4 Temmuz 1549). 

1549-1551 Kazan hanı, �temiĢgerey‟in saltanatı. 

1550 Süleymaniye Külliyesi inĢa edildi (Osmanlı). 

1550 Altan Han‟ın �in‟i iĢgali. 

1550 �in‟de Japon korsanlarının yağmacılığı. 

1551 Trablusgarp fethedildi (Osmanlı). 

1551-1552 Kazan hanı, ġah-Ali (üçüncü defa)‟nin saltanatı. 

1551-1577 Kırım hanı, I. Devletgerey (Taht algan)‟in saltanatı. 

1552 Kazan hanı, Muhammed Y�digar (Astrahan sül�ıesinden)‟ın saltanatı. 

1552 IV. Ġvan (Korkunç Ġvan, 1533-1584), Kazan Ģehrini kuĢatttı ve ele geçirerek katliam yaptı. 

Kazan Hanlığı Rusların eline geçti, Kazan Türkleri bundan bôyle istiklallerini kaybettiler. 

1553 Kanunî‟nin Ġran Seferi: Osmanlı-Ġran/Sünnî-ġiî müc�delesi K�nûnî S. Süleyman (1520-

1566)‟ın 1553‟deki Ġran seferi ile devam etmiĢ, Tebriz bir kez daha Osmanlı‟nın eline geçmiĢ, fakat bir 

kaç yıl sonra Osmanlı tekrar bôlgeden geri çekilmiĢtir. 

1553 Turgut Reis Akdeniz seferine çıktı (Osmanlı). 

1554-1556 Astrahan hanı, DerviĢ Ali (ikinci defa)‟nin saltanatı. 

1555 Osmanlı-Safevî BarıĢı. Osmanlı-Ġran arasında Amasya AnlaĢması imzalandı. 

1556 �nlü Türk Ģairi Fuzûli (Mehmed B. Süleyman, 1480-1556) ôldü. Kerbel�‟da doğdu, 

1556‟da Kerbel�‟da ôldü. ġiirde “Fuzûlî” adını, kendi Ģiirlerinin baĢkalarınınkilerle, baĢkalarının 

Ģiirlerinin de kendisininkilerle karĢılaĢtırılması için aldığını, bôyle bir takma adı kimsenin 

beğenmeyeceğini düĢündüğünden kullandığını, Farsça Divan‟ının giriĢinde açıklar. 
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1556 IV. Ġvan, Ġdil/Volga havzasındaki Astrahan Hanlığı‟nı ele geçirdi/yıktı. 

1556-1600 Sibir Hanlığı: Uralların doğusunda kurulmuĢtur. 

1556-1605 Hindistan‟da Akbar (Celaleddin Muhammed) saltanatı. 

1557 Portekizliler‟in Makao‟ya yerleĢmeleri. 

1557 Fas fethedildi (Osmanlı). 

1557 Süleymaniye Külliyesi açıldı. 

Haziran 1557 Süleymaniye Camii ibadete açıldı (7 Haziran 1557). 

1557-1598 Buhara‟da son ve en büyük ġeyb�nî hükümdarı II. Abdullah Han (1533-1598)‟ın 

saltanatı. 

Kasım 1558 Ġngiltere Kraliçesi I. Elizabeth tahta çıktı (17 Kasım 1558). 

1558-59 Rusların Anthony Jenkinson idaresinde, Maveraünnehirle ilk ticarî teması. 

1559 Tütünün Avrupa‟ya ilk geliĢi. 

1560 Cerbe Adası alındı (Osmanlı). 

1560 Portekizliler‟in Brezilya‟da Ģeker kamıĢı tarımına baĢlamaları. 

Kasım 1560 Venedikli amiral Andrea Dorya ôldü (25 Kasım 1560). 

Eylül 1561 ġehzade Bayezıt idam edildi (25 Eylül 1561 Osmanlı). 

1562 Kaptan-ı Derya Seydi Ali Reis‟in ôlümü (Osmanlı). 

1562-1598 Fransa‟da din savaĢları. 

1563 �nlü denizci Seydi Ali Reis vefat etti (Osmanlı). 

1563-98 Sibir Hanlığı‟nda, son ġeyb�nî hükümdarı Küçüm Han‟ın saltanatı). 

1565 Ekber ġah‟ın Gurk�nlı (B�bürlü) egemenliğini Dekkan‟a yayması. 

1565 Sokollu Mehmet PaĢa‟nın 14 yıl sürecek veziri�zamlığının baĢlaması (Osmanlı). 

1566 Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferine çıktı. Bu seferde vefat etti. II. Selim tahta çıktı. 

Eylül l566-1574 II. Selim (Sarı)‟in saltanatı (24 Eylül 1566-1574 Osmanlı). 
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1570 Cungarya ve Moğolistan‟da Moğol Oyratlar‟ın yükseliĢi. 

1571 Kırım Tatarları, Moskova‟yı yağmaladı. 

1571 Ġnebahtı Deniz SavaĢı (Lepanto)‟nda Osmanlı donanmasının yenilmesi. 

1571 Portekizliler‟in Angola‟yı sômürgeleĢtirmeleri. 

1571 Ġspanyollar‟ın Filipinler‟i istilası. 

Ağustos 1571 Kıbrıs Osmanlılar tarafından fethedildi (1 Ağustos 1571). 

1572 Felemenk‟te Ġspanyollar‟a karĢı ayaklanma. 

1574 Tunus fethedildi (Osmanlı). 

1574 Edirne‟de Selimiye Camii inĢaatının bitmesi (Osmanlı). 

1574 ġeyhülislam Ebussuud Efendi‟nin ôlümü (Osmanlı). 

Aralık 1574 Sultan II. Selim vefat etti (3 Aralık 1574 Osmanlı). 

Aralık 1574-1595 III. Murat tahta çıktı (21 Aralık 1574-1595 Osmanlı). 

1575 Mimar Sinan II. Selim için Edirne‟de Selimiye Camii‟ni inĢa etti. 

1577-1583 Kırım hanı, II. Mehmedgerey (Semiz)‟in saltanatı. 

1578 Osmanlı ve Ġran SavaĢları baĢladı. 

1578 El-Kasr el-Kebir muharebesiyle Fas‟ın, Kuzeybatı Afrika‟da Portekiz egemenliğine son 

vermesi. 

Eylül 1579 Sokollu Mehmet PaĢa hançerlenerek ôldürüldü (30 Eylül 1579 Osmanlı). 

Ocak 1580 Ġstanbul Rasathanesi yıktırıldı (22 Ocak 1580). 

1583-1588 Kırım hanı, II. Ġslamgerey (DerviĢ)‟in saltanatı. 

1584 Osmanlı ekonomisinde ilk büyük devalüasyon (tağĢiĢ). 

1584 Phra Naray‟ın bağımsız Tayland‟ı kurması. 

16. yüzyıl sonları Kazak Ġmparatorluğu üç orduya/cüze bôlündü: doğuda Büyük Orda/Ulu Cüz, 

merkezdeki topraklarda Orta Orda/Orta Cüz ve batıda Küçük Orda/Küçük Cüz (16. yüzyıl sonları). 

1584 Rus Kozak lideri Yermak, Tobol Irmağı SavaĢı‟nda Küçüm Han‟ı yendi. 
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1584-1598 Theodore I. (Rus �arı) 

1587-1629 Ġran‟da I. ġah Abbas‟ın Saltanatı. 

1588 Osmanlı coğrafyasını yaptığı eserlerle süsleyen ve tarihe damgasını vuran cihan mimarı 

Mimar Sinan 17 Temmuz 1588‟de Ġstanbul‟da ôldü. 

1588 Ġspanyol Donanmasının Ġngilizler tarafından yenilmesi. 

1588 Kırım hanı, II. Gazigerey (Bora)‟in saltanatı. 

1590-1650 Cel�lî isyanlarının en yoğun dônemi. 

1591 Tondibi muharebesi: Faslılar‟ın Songay krallığını yıkması. 

1592 Galileo, cisimleri 30 kez büyüten bir teleskop yaptı. 

1594 Kırım hanı, Fetihgerey‟in saltanatı. 

1594-1608 Kırım hanı, II. Gazigerey (Ġkinci defa)‟in saltanatı. 

1595-1603 III. Mehmet‟in saltanatı (Osmanlı). 

1596 Matematikçi ve filozof Rene Descartes doğdu. 

1598 ġah I. Abbas‟ın Isfahan‟da imparatorluk baĢkentini kurması. 

1598 Ġrina (Rus �ariçesi) 

1598-1605 Rus �arı Boris Gudonof (Gudonov). 

1598-1613 Rusya‟da Gudonof (Gudonov) Hanedanı dônemi. 

1598/1599 Astrahanlı Haned�nı, evlilik vasıtasıyla ġeyb�nî Haned�nlığı ile bağ kurdu. Buhara 

Hanlığı‟ndaki bu asıl güçleri ile de Maveraünnehir‟de otoritenin mirasçısı oldular. 

1599-1868-1920 Buhara Hanlığı: Buh�ra merkezli olarak Maveraünnehir coğrafyasında 

kurulmuĢ olan hanlık, Ruslar tarafından iĢgal ve ardından da zoraki himaye altına alınmıĢtır. 

16-17. yüzyıllar ġair Karacaoğlan. 

XVII. yüzyıl  

17. yüzyıl baĢları Oyrat kabile konfederasyonuna dahil olan Kalmuklar, Cungarya‟dan Ġdil/Volga 

taraflarına gôçtüler (17. yüzyıl baĢları). 

1600 ġair Bakî‟nin ôlümü (doğumu 1526). 
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1600 Ġngiliz Doğu Hint (Hindistan) Kumpanyası‟nın kuruluĢu 

1602 Hollanda Doğu Hint (Hindistan) Kumpanyası‟nın kuruluĢu. 

Aralık 1603-1617 I. Ahmet‟in saltanatı (22 Aralık 1603-1617 Osmanlı). 

1605 Teodor II. (Rus �arı) 

1605-1606 Dimitri III. (Rus �arı) 

1605-1627 Hindistan‟da Cihangir ġah (Nureddin) saltanatı. 

1606-1610 Basil IV. (Rus �arı) 

1607 Amerika‟daki ilk sürekli Ġngiliz yerleĢimi (Jamestown, Virginia). 

1608 Fransız gôçmenlerinin Quebec‟i kurmaları. 

1608 Kırım hanı, TobtamıĢgerey‟in saltanatı. 

1608 Kırım hanı, I. Selametgerey‟in saltanatı. 

1609 Japonya‟da Tokugava ġogunluğu‟nun baĢlaması. 

1609 Felemenk Cumhuriyetinin bağımsız oluĢu. 

1609 Teleskopun icadı (Hollanda). 

1609 Sultanahmet Camii inĢaatının baĢlaması (mimarı: Sedefk�r Mehmet Ağa). 

1610 Avrupa‟da Bilim Devriminin baĢlaması: Kepler (1571-1630), Bacon (1561-1626), Galileo 

(1564-1642), Descartes (1596-1650). 

1610 Kırım hanı, Canbekgerey‟in saltanatı. 

1610-1613 Rusya‟da Ġç KarıĢıklık Dônemi. 

1613-1645 Mihail Romanof (Romanov) (Rus �arı) 

1613-1917 Rusya‟da Romanof (Romanov) Hanedanı dônemi. 

1616 Shakespeare (d. 1564) ve Cervantes‟in (d. 1547) ôlümleri. 

Kasım 1617 Sultan I. Ahmet vefat etti (22 Kasım 1617 Osmanlı). 

1617-1618 I. Mustafa‟nın saltanatı (Osmanlı). 
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1618-1622 II. Osman (Genç)‟ın saltanatı (Osmanlı). 

1618 Avrupa‟da Otuz Yıl SavaĢlarının baĢlaması. 

1619 Hollandalıların Batavia‟yı (Cakarta) kurması. 

1619-1621 Moskova ve Buhara arasında ilk diplomatik iliĢki kuruldu. 

1620 Avrupa‟da ilk haftalık gazete (Amsterdam). 

1622 Kırım hanı, III. Mehmedgerey‟in saltanatı. 

Mayıs 1622 Sultan II. Osman ôldürüldü (20 Mayıs 1622 Osmanlı). 

1622-1623 I. Mustafa‟nın saltanatı (Osmanlı). 

1623-1640 IV. Murat‟ın saltanatı (Osmanlı). 

1624 Ahmed Serhendî (Ġm�m-ı Rabbanî, 1564-1624) vefaat etti. 

1627 Kırım hanı, Canbekgerey (Ġkinci defa)‟in saltanatı. 

1627-1628 Hindistan‟da ġah Devar BahĢ saltanatı. 

1627-1644 �in‟de Ming hanedanının son temsilcisi Chongzhen (1611-1644) dônemi. 

1628-1658 Hindistan‟da ġah Cihan (ġihabüddin) saltanatı. 

1630 Hollanda sanatının doruğu: Hals (1580-1666), Rembrandt (1606-69), Vermeer (1632-75), 

Rubens (1577-1640). 

1632 Yakutistan‟ın en büyük kenti olan Yakutsk kuruldu. 

1635 Kırım hanı, Ġnayetgerey‟in saltanatı. 

1635 ġair Nef‟î‟nin ôlümü (d. 1572). 

1636 Kuzey Amerika‟da ilk üniversite, Harvard‟ın kuruluĢu. 

Ekim 1636 Harvard Koleji (ABD‟nin ilk yüksek ôğretim kurumu), Massachusett‟te kuruldu (28 

Ekim). 

1638 Ruslar‟ın Büyük Okyanus‟a ulaĢmaları. 

1638 Kırım hanı, I. Bahadırgerey (Rezmi)‟in saltanatı. 

1638 Safevîler ve Osmanlılar arasında AteĢkes AntlaĢması. 
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1638 Yakutsk eyaleti (Voyevodstvo) oluĢturuldu ve bu topraklar Rusların yerleĢimine açıldı. 

Ruslar ôzellikle Lena nehrinin orta kesimi boyunca sıralanan Ģehirlere yerleĢtiler. 

1640-1648 Ġbrahim‟in saltanatı (Osmanlı). 

1642 Galileo ôldü. Isaac Newton doğdu. 

1642 Ġngiltere‟de iç savaĢın baĢlaması. 

1642 Kırım hanı, VI. Mehmedgerey (K�milî)‟in saltanatı. 

1643 Evangelista Torricelli, hava basıncını ôlçmek için civalı barometre cihazı icat etti. 

1643 Cungarya‟da kalmıĢ olan Oyratlar, Yedisu‟yu ele geçirdiler. 

1644 Kırım hanı, III. Ġslamgerey‟in saltanatı. 

1644 �in‟de Ming hanedanlığı son buldu, yerine Mançu King Hanedanlığı kuruldu (�‟ing/King). 

1644-1661 �in‟de King hanedanlığının kurucusu Shunzhi (1638-1661) dônemi. 

1644-1911 Moğolistan toprakları Mançu Hanedanı‟nın egemenliğinde kaldı. Burada Kazak, 

Urianhay ve Hoton boyları arasında yedi Türk toplumu da yaĢadı. Ayrıca bôlgede az sayıda �zbek ve 

Uygurlar da bulunmaktadır. 

1644-1912 �in‟de King Hanedanı dônemi. 

1645-1676 Aleksis (Rus �arı) dônemi. 

1645 Ruslar, Pasifiğe, Büyük Okyanus‟a ulaĢtılar. 6-10‟uncu yüzyıllarda güneyden gelerek 

Ģimdiki yerlerine yerleĢen bir Türk boyu olan Yakutlar (Sahalar) Rus �arlığının denetimine girdi. 

Ağustos 1648-1687 IV. Mehmet (Avcı)‟in saltanatı (7 Ağustos 1648-1687 Osmanlı). 

1648 Otuz Yıl SavaĢlarının Vestfalya barıĢı ile son bulması. 

1649 Ġngiltere Kralı I. Charles‟ın idamı; Ġngiltere‟de Cumhuriyetin ilanı. 

Eylül 1651 Kôsem Sultan ôldürüldü (2 Eylül 1651 Osmanlı). 

1652 Hollandalıların Kap sômürgesini kurmaları. 

1653 Hindistan‟da, Agra‟da Taç Mahal‟in tamamlanması. 

1654 Ukrayna‟nın Polonyalılardan Ruslara geçmesi. 

1654 Kırım hanı, VI. Mehmedgerey (ikinci defa)‟in saltanatı. 
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1656 Roma‟da Sen Piyer kilisesinin tamamlanması (Bernini). 

Mart 1656 DüĢük ayarlı para ve alınamayan maaĢlar için ayaklanan askerler; IV. Mehmed‟in 

onayıyla bazı saray ağalarını idam ettiler.Tarihimizde �ınar Vakası diye geçer (4 Mart 1656 Osmanlı). 

1657 Tarih, coğrafya ve bibliyografya alanında ônemli eserler vermiĢ “KeĢfü‟z-Zünûn an 

es�mi‟il-Kütübi ve‟l-Fünûn” adlı eserin yazarı Katip �elebi (1609-1657) ôldü. ġubat 1609‟da 

Ġstanbul‟da doğdu, 6 Ekim 1657‟de aynı yerde ôldü. 

1658-1707 Hindistan‟da ġah Evrengzib (Muhiyüddin) saltanatı. 

1660 Fransız kültürünün klasik dônemi. Tiyatro: Moliere (1622-73), Racine (1639-99), Corneille 

(1606-84); Resim: Poussin (1594-1665); Müzik, Lully (1632-87), Couperin (1668-1733). 

1661 Ġstanbul‟da ilk Osmanlı kütüphane binası; Kôprülü Kütüphanesi. 

1662 Londra‟da Kraliyet Derneği kuruldu. 

1665 Kırım hanı, Âdilgerey (�obangereylerden)‟in saltanatı. 

1666 Paris‟te, Academie Royale des Science kuruldu. 

1670-1777 Kırım hanı, I. Selimgerey (El-Hac)‟in saltanatı. 

1674 Sivaji‟nin Hindu Marata Krallığını kurması. 

1676-1682 Teodor III. (Rus �arı). 

1677 Kırım hanı, Muradgerey‟in saltanatı. 

1680‟li yıllar Mançurya‟da Rus ve �inli birliklerin çatıĢması (1680 li yıllar). 

1680-1718 Tekrar birleĢtirilmiĢ olan Kazak orduları üzerinde Tauke Han‟ın saltanatı. 

1682 “Seyahatn�me” adlı eserin müellifi, Türk gezgini Evliya �elebi (bin DerviĢ Mehmed Zillî, 

1611-1682) ôldü. Evliya �elebi Ġstanbul‟da Unkapanı‟nda doğdu, 1682‟de Mısır‟dan dônerken yolda 

ya da Ġstanbul‟da ôldü. 

1682-1696 Rusya‟da I. Petro ve kardeĢi V. Ġvan‟ın ortak saltanatı. 

1683 Kırım hanı, II. Hacıgerey (Zengisi uzun)‟in saltanatı. 

Temmuz 1683 Türk ordularının Viyana kuĢatması taarruzu baĢladı (1 Temmuz 1683). 

Kasım 1683 IV. Murat, Musul‟a girdi (5 Kasım 1683 Osmanlı). 
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1684-1691 Kırım hanı, I. Selimgerey (Ġkinci defa)‟in saltanatı. 

1687 Hive‟de ġeyb�nîler saltanatının sonu. 

1687 Isaac Newton‟un (1642-1727) “Principia”„sı. 

1687 Kozak ihtilali arkasından, Doğu Ukrayna yeniden Rusya ile birleĢti. 

1687-1691 II. Süleyman‟ın saltanatı (Osmanlı). 

1688 “Gôrkemli Devrim”: Ġngiltere‟de MeĢrutiyet. 

1689 Rusya ve �in arasında, Mançurya‟da sınır çatıĢmalarını sona erdiren Narçinsk AntlaĢması 

imzalandı. 

1689-1725 Rus �arı Büyük Petro I. (d. 1682); bürokrasi ve orduyu modernleĢtirdi. Donanma ve 

yeni bir baĢkent olarak St Petersburg‟u kurdu. Batı eğitim sistemini getirdi. Baltık kıyıları için Ġsveç‟le 

savaĢtı. 1700 yılı itibariyle, Sibirya‟nın kolonizasyonu Büyük Okyanus‟a kadar ulaĢtı. 1721 yılından 

itibaren �ar yerine Ġmparator unvanını kullanmaya baĢlamıĢtır. 

1690 Ġngilizlerin Kalküta‟yı kurmaları. 

1690 John Locke‟un (1632-1704) “Ġnsan Anlığı �zerine bir Deneme”„si. 

1691 Kırım hanı, II. Saadetgerey‟in saltanatı. 

1691 Kırım hanı, Safagerey‟in saltanatı. 

1691-1695 II. Ahmet‟in saltanatı (Osmanlı). 

1692-1698 Kırım hanı, I. Selimgerey‟in saltanatı (�çüncü defa). 

1695-1703 II. Mustafa‟nın saltanatı (Osmanlı). 

1697 �in‟in DıĢ Moğolistan‟ı istila etmesi. 

1698-1702 Kırım hanı, II. Devletgerey‟in saltanatı. 

1699 Karlofça AntlaĢması: 1683 tarihinde Viyana bozgunu ile baĢlayan Osmanlı-Avrupa 

savaĢlarının son bulması. Bu antlaĢmayla Avusturya, Venedik, Lehistan ve Rusya ile antlaĢma 

imzalandı. 

XVIII. yüzyıl  

18. yüzyıl baĢları Oyratlar, Kazaklar üzerine akınlarda bulundular (18. yüzyıl baĢları). 
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1700 Alman Barok müziğinin parlak çağı: Haendel (1685-1759), Bach (1685-1750). 

1701 Ruslarla Ġstanbul AntlaĢmasının imzalanması. 

1702-1704 Kırım hanı, I. Selimgerey (Dôrdüncü defa)‟in saltanatı. 

1703 St. Petersburg kentinin kurulması (1712‟de Rus �arlığı‟nın yeni baĢkenti olacaktır). 

Ağustos 1703-1730 Sultan II. Mustafa‟nın yerine kardeĢi ġehzade Ahmet (III. Ahmet) tahta çıktı 

(23 Ağustos 1703-1730 Osmanlı). 

1704 Kırım hanı, III. Gazigerey‟in saltanatı. 

1707 Kırım hanı, I. Kaplangerey‟in saltanatı. 

1707 Evrengzib‟in ôlümü: Hindistan‟da Gurkanlı egemenliğinin zayıflaması. 

1707 Ġngiltere ve Ġskoçya‟nın birleĢmesi. 

1707 Hindistan‟da Azim ġah saltanatı. 

1707-1712 Hindistan‟da ġah A‟lam I (Muhammed Mu‟azzam) saltanatı. 

1707-1713 Kırım hanı, II. Devletgerey (ikinci defa)‟in saltanatı. 

1708 Kazan Ģehri, Vilayet baĢkenti oldu. 

1709 Poltava SavaĢı: Büyük Petro‟nun Ġsveçlileri yenmesi. 

1709 Abraham Darby‟nin kok kômürü kullanarak pik demir elde etmesi (Ġngiltere). 

1710-1876 Hokand Hanlığı: TaĢkent Doğusunda kurulmuĢ olup, Hokand merkezi idi. Ruslar 

tarafından yıkılmıĢtır. 

Temmuz 1711 Osmanlı Devleti ile Rusya arasında savaĢın ardından Prut BarıĢ AntlaĢması 

imzalandı (22 Temmuz 1711). 

1712 Itrî‟nin ôlümü (d. 1640). 

1712 Hindistan‟da ġah Azimü‟Ģ-ġan saltanatı. 

1712-1713 Hindistan‟da Cihandar ġah (Muhammed Muizzuddin) saltanatı. 

1713 Ġspanya Veraset SavaĢlarının Utrecht AntlaĢmasıyla son bulması. 

1713 Kırım hanı, I. Kaplangerey (ikinci defa)‟in saltanatı. 
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1713-1719 Hindistan‟da Farruh Siyar (Celaleddin Muhammed) saltanatı. 

1715 �ar Büyük Petro komutasında Kazak Stepleri‟ne ilk Rus askerî seferlerinin baĢlaması. 

1716 Kırım hanı, Kara Devletgerey‟in saltanatı. 

1717 Kırım hanı, III. Saadetgerey‟in saltanatı. 

1717 Hive‟ye yapılan ilk Rus askerî seferi, �ar askerleri‟nin katledilmesi ile neticelendi. 

1718 Oyratlar, BalkaĢ Gôlü‟nün kuzeyinde Kazak Orta Cüz‟ü yendiler. 

Temmuz 1718 Pasorofça AntlaĢması imzalandı (Osmanlı 2 Temmuz 1718). 

1718 Lale Devrinin baĢlaması (Osmanlı). 

1719 Hindistan‟da ġah Cihan II (Refiü‟d-Daula) saltanatı. 

1719 Hindistan‟da ġah Nikusiyar saltanatı. 

1719 Hindistan‟da ġemsuddin ġah (Refiü‟d-Derec�t) saltanatı. 

1719-1748 Hindistan‟da Muhammad ġah (Nasirüddin) saltanatı. 

1720 Yirmisekiz �elebizade Mehmet Efendi‟nin Paris‟e elçi olarak gitmesi. 

1722 Afganlılar, Ġran‟ı istila ettiler ve bunun bir sonucu olarak Safevî Hanedanlığı sona erdi. 

1723-1725 Kuzey Maveraünnehir‟e Kalmuk ve Oyrat akınları. 

1723 Safevî Devleti‟nin YıkılıĢı. 

1724 Ruslar, ġirvan‟ın kuzeyindeki Azerî topraklarını ele geçirdi. 

1724 Kırım hanı, II. Mengligeray‟in saltanatı. 

1725-1727 Katerina I. (Rus Ġmparatoriçesi). 

Aralık 1727 Sait Mehmet �elebi ile Ġbrahim Müteferrika‟nın Ġstanbul‟da ilk Türk matbaasını 

kurmaları. (16 Aralık 1727). Matbaa 1742‟de kapanmıĢ, 1784‟te tekrar açılmıĢtır. 

1727-1730 Petro II. (Rus Ġmparatoru). 

1729 Stephen Gray, elektriği büyük uzaklıklara iletti. 

1729 Nadir Kulu Bey (Nadir ġah), Afganlıları Ġran‟dan çıkardı. 



  123 

1730 Kırım hanı, I. Kaplangerey (üçüncü defa)‟in saltanatı. 

1730 ġair Nedim‟in ôlümü. 

1730 Patrona Halil Ġsyanı ve Lale Devri‟nin sonu (Osmanlı). 

1730 NevĢehirli Ġbrahim PaĢa (d. 1662-3)‟nın ôlümü (Osmanlı). 

1730 Orhun abidelerinin dünyaya tanıtılması; ilk kez Ġsveçli subay Strahlenberg tarafından, 

1730 yılında yayımlanan araĢtırmalarıyla dünyaya tanıtılmıĢtır. 

1730-1740 Anna Ġvanova (Rus Ġmparatoriçesi). 

1730-1754 I. Mahmut‟un saltanatı (Osmanlı). 

1731 Kazak Küçük Cüz‟ü, Rus him�yesini kabul etmek zorunda kaldı. 

1732 Minyatür ustası Levnî‟nin ôlümü. 

1732 Nadir Kulu Bey, Herat‟ı aldı. 

1734-1735 Orenburg‟da Rus istihk�mının tesisi. 

1735 Vehhabî hareketinin baĢlaması; Osmanlı ve Ġslam Dünyası için yeni bir çıban baĢı. 

1736 Kırım hanı, II. Fethigerey‟in saltanatı. 

Temmuz 1736 Sultan III. Ahmet vefat etti (1 Temmuz 1736 Osmanlı). 

1736-1747 Ġran‟da Nadir ġah dônemi: Bir AfĢar Türkmeni olan Nadir, 1732‟de ülkede düzeni 

sağlamayı baĢardı. Kafkasya‟daki aske ri baĢarılarının ardından doğrudan tahta geçti. AfĢar ve Kaçar 

ônderlerinin baĢlattığı bir ayaklanmada ôldürüldü. 

1737 Kırım hanı, II. Mengligerey (ikinci defa)‟in saltanatı. 

1739 Kırım hanı, II. Sel�metgerey‟in saltanatı. 

1739 Avusturya ve Rusya ile Osmanlı Devleti arasında Belgrat BarıĢı. 

1739 Nadir ġah, Gazne ve Kabil‟i aldı, Delhi‟yi iĢgal etti. 

Mayıs 1740 Osmanlı devleti Fransa ile kapütülasyon antlaĢması yaptı (30 Mayıs 1740). 

1740 Kazak Orta Cüz‟ü, Rus himayesini kabul etmek zorunda kaldı. 

1740 Osmanlı Devleti‟nin Fransa‟ya ilk kez daimi kapitülasyon hakkını tanıması. 
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1740 Avusturya Veraset SavaĢları; Prusya Silezya‟yı ilhak ediyor. 

1740-1741 Ġvan VI. (Rus Ġmparatoru). 

1740-1747 Nadir ġah, Maveraünnehir‟i istila ile hakimiyeti altına aldı. 

1741-1762 Elizabet (Rus Ġmparatoriçesi). 

1742 Ruslar‟ın Ġdil-Ural bôlgesinde Müslümanlar‟a karĢı uyguladıkları zulüm politikalarının 

doruğa ulaĢması. 

1742 Kazak Ulu Cüz, Rus himayesini kabul etmek zorunda kaldı. 

1743 Kırım hanı, II. Selimgerey (Katı)‟in saltanatı. 

1746 Ġran ile bir dizi savaĢtan sonra yeniden Kasr-ı ġirin AntlaĢması sınırlarına dônülmesi 

(Osmanlı). 

1747 Azerbaycan‟ın küçük hanlıklara bôlünüĢü: AfĢar Türkmenlerinden Nadir Kulu Ģ�h (1736-

1747)‟ın ôlümü ile baĢlayan istikrarsızlıktan faydalanan Azerî Türkleri, müstakil hanlıklar kurarak, 

devletçikler h�linde bôlündüler. Bu hanlıklar: Gence: (1747-1804), Derbend: (1747-1806), Kuba: 

(1747-1806), Bakû: (1747-1807), TaliĢ/Lenkeran: (1747-1812), ġeki: (1747-1820?), ġirvan: (1747-

1820?), Karabağ: (1747-1822), Nahcivan: (1747-1825), Revan: (1747-1826), Ġlisu/Zakatala: (1747-

1827). Bu hanlıklar 1804-1827 arasında birer birer Rusya tarafından iĢgal edilecektir. 

1747 Afganistan‟da Durranî Hanedanlığı kuruldu. 

1747 Buhara‟da �zbek Mangıt Hanedanlığı‟nın bir güç olarak ortaya çıkması. 

1748 Kırım hanı, Arslangerey‟in saltanatı. 

1748-1754 Hindistan‟da Ahmed ġah Bahadur (Ebu‟l-Nasir Muhammed) saltanatı. 

l750-1779 Ġran‟da Zend Hanedanı dônemi. 

1751 �in‟in Tibet, �ungarya ve Tarım havzasını iĢgal etmesi. 

1754-1757 III. Osman‟ın saltanatı (Osmanlı). 

1754-1760 Hindistan‟da ġah Alemgir II (Muhammed Azizüddin) saltanatı. 

1755 Nuruosmaniye Camisinin açılıĢı (Osmanlı). 

1756 Yedi Yıl SavaĢlarının baĢlaması. 

1756 Kırım hanı, Halimgerey‟in saltanatı. 
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1757 �inliler, Oyratlar‟ı Cungarya‟da yendiler. 

1757 Plassey Muharebesi; Ġngilizlerin Hindistan‟da Fransız ağırlığına son vermesi. 

1757-1774 III. Mustafa‟nın saltanatı (Osmanlı). 

1758 Kırım hanı, Kırımgerey (Deli Han)‟in saltanatı. 

1759 �inliler (Mançu Ġmparatorluğu), Tarım Havzası (Doğu Türkistan)‟nı istila ettiler ve buradaki 

Hocalar, Hokand‟a kaçtılar. 

1760 Hindistan‟da ġah Cihan III saltanatı. 

1760 Yeni Fransa‟nın Ġngilizler tarafından ele geçiriliĢi: Quebec (1759), Montreal (1760). 

1760‟lar Avrupa Aydınlanma çağının baĢlaması: Vôltaire (1694-1778), Diderot (1713-1784), 

Hume (1711-1776). 

1760-1806 Hindistan‟da ġah A‟lam II (Celaleddin Ali. 1788 yılında kısa bir süre tahttan 

uzaklaĢtırıldı.) saltanatı. 

1762 Jean Jacques Rousseau‟nun (1712-1778) “Toplum SôzleĢmesi”. 

1762 Petro III. (Rus Ġmparatoru). 

1762-1796 (Büyük) Katerina II. (Rus Ġmparatoriçesi). Kırım ile Polonya‟nın bir kısmını ilhak etti 

ve Batı Ukrayna ile Beyaz Rusya‟yı yeniden aldı. 

1763 Hive (Harezm)‟de �zbek Kongrat Hanedanlığı, bir güç olarak belirdi. 

1764 Kırım hanı, III. Selimgerey‟in saltanatı. 

1767 Kırım hanı, Arslangerey (ikinci defa)‟in saltanatı. 

1768 Kırım hanı, Maksudgerey‟in saltanatı. 

1768 Kırım hanı, Kırımgerey (ikinci defa)‟in saltanatı. 

1768 Doğu Türkistan, �inliler tarafından resmen “Xinjiang/Sinkiang/kazanılmıĢ topraklar” olarak 

yeniden isimlendirildi. 

1768 Kaptan Cook‟un Büyük Okyanus‟ta keĢiflere baĢlaması. 

1769 Kırım hanı, III. Devletgerey‟in saltanatı. 

1770 Kırım hanı, II. Kaplangerey‟in saltanatı. 
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1770 Kırım hanı, III. Selimgerey (ikinci defa)‟in saltanatı. 

1770 Avrupa‟da bilim ve teknolojide ilerleme: J. Priestley (1733-1804), A. Lavoisier (1743-

1794), A. Volta (1745-1827), Harrison‟un kronometresi (1762), Watt‟ın buhar makinesi (1769), 

Arkwright‟ın su gücüyle çalıĢan çıkrığı (1769). 

1771 �inliler, Kazaklar üzerinde vassal iliĢkisi kurma teĢebbüsünde bulundular. 

1771 Kalmuklar‟ın bir kısmı, Ġdil/Volga‟dan tekrar Cungarya ve Ġli Vadisi‟ne gôçtüler. 

1771 Kırım hanı, Maksudgerey (ikinci dcfa)‟in saltanatı. 

1772 Kırım hanı, II. Sahibgerey‟in saltanatı. 

1772 Polonya‟nın ilk paylaĢılması (2. ve 3. paylaĢımlar 1793 ve 1795). 

1774 Kazan Ģehri Emelyan Pugachev kuvvetleri tarafından zaptedildi. 

1774 Osmanlı imparatorluğu ile Rusya arasında imzalanan Küçük Kaynarca antlaĢması ile 

Kırım Hanlığı Osmanlı himayesinden çıkmıĢtır. Rus iĢgaline maruz kalan Kırım Türklerinin esaret 

yılları bôylece baĢlamıĢtır. Yerli halkı baĢka bôlgelere gôçe zorlanmıĢtır. En büyük gôç dalgaları 1792, 

1860-63, 1874-75, 1891-1902 yılları arasında yaĢanmıĢtır. 

1774 Osmanlı PadiĢahları‟nın resmen halife unvanlarını kullanmaya baĢlamaları. 

1774-1789 I. Abdülhamit‟in saltanatı (Osmanlı). 

1775 Kırım hanı, III. Devletgerey (ikinci defa)‟in saltanatı. 

Nisan 1775 Tersane ambarlarındaki bir odada „Hendese Odası‟ kuruldu (29 Nisan 1775 

Osmanlı). 

1775 Amerikan Ġhtilalinin baĢlaması. 

1776 Amerika‟nın bağımsızlığını ilan etmesi. 

1776 Adam Smith‟in (1723-1790) “Ulusların Serveti”, Thomas Paine‟in (1737-1809) “Sağduyu” 

adlı eserlerinin yayımı, 

1777 Kırım hanı, ġahingerey‟in saltanatı. 

1779-1925 Ġran‟da Kaçar Hanedanı Dônemi: Ağa Muhammed Han (1779-97) Ġran‟ın kuzey 

kesiminde egemenliğini pekiĢtirdikten sonra, iç bôlünmelerle zayıflaımĢ olan Zend hanedanını hedef 

alan bir harekata giriĢti. Lütfi Ali komutasındaki Zend kuvvetlerini sürekli izleyerek sonunda 1794‟te 

Kirman‟ın güneydoğusunda kesin yenilgiye uğrattı. ġehinĢah unvanını aldığı 1796‟da Horasan üzerine 
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yürüyerek MeĢhed‟i aldı ve AfĢar hanedanına son verdi. Ġran bu kez Kaçar hanedanı altında yeniden 

birleĢti ve 1785‟te baĢkent yapılan Tahran hızla geliĢti. �te yandan sürekli savaĢlar ve birçok kentin 

yağmalanması ülke ekonoınisini büyük yıkımna uğrattı. Basra Kôrfezi ticareti zamanla Ġngilizlerin eline 

geçti. 

1781 Immanuel Kant‟ın (1724-1804) “Saf Aklın EleĢtirisi”. 

1782 Kırım hanı, II. Bahadırgerey‟in saltanatı. 

1782/1783 Kırım Hanlığı, Ruslar tarafından ilh�k edildi. 

1783 Kırım hanı, ġahingerey (ikinci defa)‟in saltanatı. 

1783 Marquis de Jouffroy d‟Abbans ilk buharlı gemiyi yüzdürdü. 

1783 Ġngiltere‟nin, Paris AntlaĢmasıyla Amerika‟nın bağımsızlığını tanıması. 

1784 Rusya Vladikafkas kalesini iĢgal etti. Kuzey Osetya‟da Rus yerleĢimi baĢladı. 

1784/1785 Buhara Hanlığı‟nda Astrahanlılar Hanedanlığı sona erdi, yerini Mangıt Hanedanlığı 

aldı. 

1786 Kırım hanı, ġahbazgerey‟in saltanatı. 

1788 �ariçe Katerina II, Rusya‟daki Müslümanlara yeni haklar tanıdı. 

1789 Fransız Ġhtilali; feodal düzenin kaldırılması ve Ġnsan Haklarının ilanı. 

1789 George Washington‟un Amerika‟nın ilk cumhurbaĢkanı oluĢu. 

Mayıs 1789 I. Abdülhamid vefat etti; III. Selim tahta çıktı (7 Mayıs 1789 Osmanlı). 

1789-1807 III. Selim‟in saltanatı (Osmanlı). 

1790‟lar Avrupa‟da orkestra müziğinin parlak çağı: Mozart (1756-91), Haydn (1732-1809), 

Beethoven (1770-1827). 

1791 Kırım hanı, Bahtigerey (1793 YaĢ Muahedesine kadar)‟in saltanatı. 

Ağustos 1791 Osmanlı ile Avusturya arasında ZiĢtovi BarıĢ AntlaĢması imzalandı (4 Ağustos 

1791). 

Ağustos 1791 Osmanlı ile Rusya arasında Kalas Mütarekesi imzalandı (8 Ağustos 1791). 

1792 Osmanlı-Rus YaĢ AntlaĢması. 
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1792 Cartwright‟ın buharla çalıĢan dokuma tezg�hını icat etmesi. 

1792 Fransa‟da cumhuriyetin ilanı. 

Ocak 1792 Osmanlı-Rusya arasında „YaĢ AntlaĢması‟ imzalandı (9 Ocak 1792). 

1793 Nizam-ı Cedit Ocağı‟nın kurulması (Osmanlı). 

1792 Avrupa‟da ilk daimi Osmanlı elçiliği (Londra). 

1792 Eli Whitney‟in çırçır makinesi. 

1796 Ġngilizlerin Seylan‟ı ele geçirmesi. 

1796-1801 Pol I. (Rus Ġmparatoru). 

1797-1834 Ġran Kaçar hanlarından Feth Ali ġah (1797-1834), hükümdarlığı boyunca Ġngiliz 

desteğine dayanarak Ruslarla savaĢtı 1813 Gülistan ve 1828 Türkmençay antlaĢmalarıyla 

Kafkasya‟yı Rusya‟ya bırakmak zorunda kaldı. 

1798 Hokand‟da �zbek Hanlığı kuruldu. 

Temmuz 1798 Napolyon Mısır‟ı iĢgal etti (1 Temmuz 1798 Osmanlı). (boĢaltılması 1801). 

Eylül 1798 Osmanlı Hükümeti, tarihinde ilk kez Fransa‟ ya savaĢ ilan etti (2 Eylül 1798). 

1798-1814 Rusya, Avrupa‟daki Devrimci hareketler ve Napolyon SavaĢları‟na (1798-1801, 

1805-07) katıldı ve Napolyon‟un iĢgalini püskürttükten sonra, onun tahttan indirilmesinde rol oynadı 

(1812-14). 

1799 ġair ġeyh Galib‟in ôlümü (d. 1757). 

1799 Alessandro Volta, ilk elektrik bataryasını yaptı. 

Mayıs 1799 Cezzar Ahmet PaĢa, Akka‟da Napolyon‟a karĢı büyük bir zafer kazandı (10 Mayıs 

1799 Osmanlı). 

XIX. yüzyıl  

1801 Kazan‟da Vilayet gazetesi yayımlanmaya baĢladı. 

1801-1825 Aleksandır I. (Rus Ġmparatoru). 

1804 (Hive‟de) Kongrat Sül�lesi, Han unvanını kullanmaya baĢladı. 

1804 Kazan �niversitesi kuruldu. 
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1804 Richard Trevithick raylar üzerinde giden ilk buharlı lokomotifi yaptı. 

1804 Kara Yorgi ônderliğinde Sırp Ġsyanı‟nın baĢlaması (Osmanlı‟ya karĢı). 

1804 Rus kuvvetlerinin Azerbaycan hanlıklarını iĢgal etmesi: Gürcistan‟ı ilhak ardından burasını 

bôlgeyi iĢgal için bir üs olarak kullanan Ruslar, buradan hareketle 1804-1827 yılları arasında bütün 

Azerbaycan hanlıklarını birer birer ele geçirdi. 

Aralık 1804 Napolyon, Fransa Ġmparatoru oldu (2 Aralık 1804). 

1805-1809 Napolyon‟un büyük meydan muharebeleri. 

1805 Kavalalı Mehmet Ali‟nin Mısır Valisi atanması. 

Kasım 1805 Napolyon Viyana‟ya girdi (13 Kasım 1805). 

1806-1837 Hindistan‟da Akbar ġah II (Muhyiddin) saltanatı. 

Mayıs 1807 Nizam-ı Cedid kaldırıldı (29 Mayıs 1807 Osmanlı). 

1807-1808 IV. Mustafa‟nın saltanatı (Osmanlı). 

1807 Vehhabiliği kabul eden Suudiler‟in Hicaz‟ı istila etmeleri. 

1807 Prusya‟da serfliğin kaldırılması. 

1807 Britanya Ġmparatorluğunda kôle ticaretinin yasaklanması. 

1807 III. Selim‟i tahttan indiren Kabakçı Mustafa isyanı (Osmanlı). 

Temmuz 1808 Sultan IV. Mustafa, III. Selim (d. 1761)‟i ôldürttü (Temmuz 1808). 

Temmuz 1808-1839 Alemdar Mustafa PaĢa‟nın II. Mahmut‟u tahta çıkarması ve II. Mahmut‟un 

saltanatı (Temmuz 1808-1839 Osmanlı). 

Eylül 1808 Sened-i Ġttifak imzalandı (29 Eylül 1808). 

Ekim 1808 Nizam-ı Cedid, Sekban-ı Cedid adıyla yeniden kuruldu (14 Ekim 1808 Osmanlı). 

1808 Alemdar Mustafa‟nın yeniçeri isyanı sonucunda ôlmesi. 

1808 Orta ve Güney Amerika‟da Ġspanya ve Portekiz‟e karĢı isyanlar; 1828‟e değin 13 bağımsız 

devlet doğacaktır. 

1812 Osmanlı-Rus BükreĢ BarıĢ AntlaĢması. 

1812 Napolyon‟un Rusya seferi. 
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1812 Silindir baskı makinesi ve gazetelerde kullanılmaya baĢlaması. 

1815 Napolyon‟un Waterloo‟da yenilmesi ve St. Helena adasına sürgün edilmesi. 

1815 Viyana Kongresi yapıldı. 

1818-1889 ġehabeddin Mercanî. “Müstef�dü‟l-Ahb�r fî Ahv�l-i Kazan ve Bulgar” adlı eserin 

müellifi. Bu eserinde, Bulgar Türkleri‟nin Ġslamiyeti ta, Halife el-Me‟mun (227-232/813-833) zamanında 

kabul ettiklerini zikreder. 

1820‟ler Avrupa edebiyat ve resminde Romantizm: Byron (1788-1824), Chateaubriand (1768-

1848), Heine (1797-1856), Turner (1775-1851), Delacroix (1798-1863). 

1820 Yanya kuĢatması (Osmanlı). 

1820-1828 Hocalar, AltıĢehir (Tarım Havzası)‟de, �in sultasına karĢı yeniden baĢkaldırdı. 

1820-1840 Kazaklar, Rus tahakkümüne baĢ kaldırdılar. 

1821 Yunan Ġhtilali‟nin baĢlaması (Osmanlı‟ya karĢı). 

1821 M. Faraday‟ın elektrik motorunu ve jeneratôrü icat etmesi (Ġngiltere). 

1822 Kazak Orta Cüz Hanlığı, Ruslar tarafından ilg� edildi. 

1824 Kazak Küçük Cüz Hanlığı, Ruslar tarafından ilg� edildi. 

1822 Karaçaylar, 1812‟de girdikleri Rus boyunduruğundan kurtulmak için ayaklandılar fakat ağır 

bir yenilgiye uğradılar. Karaçayların soylarının Hun ve Ġskitlere kadar uzandığı sôylenmektedir. Bir 

Kıpçak boyu olan Karaçaylar, Balkarlar gibi uzun süre gôçebe bir hayat sürdüler. 15. yy‟dan 1812‟ye 

kadar Osmanlı himayesinde Kabartay beylerine bağlı kaldılar. 

Temmuz 1824 Patrik Karabet, Anadolu‟daki Ermeni cemiyetlerine gônderdiği talimatla, Ermeni 

okullarının sayısını çoğaltılmasını emretti (10 Temmuz 1824). 

1825 Ġlk buharlı yolcu treni (Ġngiltere‟de). 

1825-1830 Endonezyalıların Hollandalılara karĢı ayaklanması. 

1825-1855 Nikola I. (Rus Ġmparatoru). 

1825-1880 Ziya PaĢa (Osmanlı). 

1826 Afganistan‟da Barakzai (Muhammedzai) Hanedanlığı kuruldu. 

1826 Fransız fizikçi Joseph Niepce, tarihteki ilk fotoğrafı çekti. 
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Haziran 1826 Vaka-i Hayriye: Yeniçeri Ocağı kaldırıldı ve Asakir-i Mansure-i Muhammediyye 

kuruldu (14 Haziran 1826 Osmanlı). 

1826-1871 ġinasi (Osmanlı). 

1827 �nce Kahire, sonra Ġstanbul‟da Tıbbiye Mektebi‟nin kurulması. 

1827 l5.yy. sonlarında Osmanlı‟ya bağlanan Balkarlar, Rus boyunduruğu altına girdiler. 

1917‟den sonra Karaçaylılarla birlikte Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti içinde yer almıĢlar ve 1921‟de 

Kabartay oblastına katılmıĢlardır. 

Nisan 1827 Yunanistan‟ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü, Ġngiltere ile Rusya arasında 

imzalandı (4 Nisan 1827). 

1827-1829 Türkiye ile savaĢ, Rusya‟nın Balkanlar‟da hakimiyet kurma teĢebbüsleriyle 

sonuçlandı. 

Nisan 1828 Rusya, Osmanlı Ġmparatorluğu‟na savaĢ ilan etti (26 Nisan 1828). 

Eylül 1829 Rusya ile Osmanlı arasında Edirne AntlaĢması imzalandı (14 Eylül 1829). 

1830 Fransa, Almanya, Ġtalya, Polonya‟da devrimci hareketler. 

1830 Belçika‟nın bağımsızlığı. 

Nisan 1830 Avrupa devletleri, Osmanlı‟dan, kurulan bağımsız Yunan Devleti‟ni onaylanmasını 

istediler (8 Nisan 1830). 

Nisan 1830 Osmanlı Hükümeti, Yunan Devleti‟nin kurulması hususunda hazırlanan protokolü 

imzalayıp Yunan Devleti‟nin varlığını resmen kabul etti (24 Nisan 1830). 

Mayıs 1830 Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk AntlaĢması imzalandı (7 Mayıs 1830). 

Temmuz 1830 Fransa‟nın Cezayir‟i istilası (4/5 Temmuz 1830). 

Eylül 1830 Patrona Halil Ġsyanı baĢladı (28 Eylül 1830 Osmanlı). 

Kasım 1831 Osmanlı‟da ilk Türkçe resmî gazete; “Takvim-i Vek�yî”„nin yayıma baĢlaması (11 

Kasım 1831). 

1831 Mısır‟da Mehmet Ali PaĢa isyanı baĢladı (Osmanlı‟ya karĢı). 

1832 Goethe‟nin ôlümü (d. 1749). 

1833 Alman gümrük birliğinin (Zollverein) kurulması. 
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1833 Babı�li Tercüme Odasının kurulması. 

1833 Osmanlı-Rus Hünk�r Ġskelesi AntlaĢması (ittifak). 

1833 Mısır ile Kütahya Mukavelesi (Osmanlı). 

1834 Mekteb-i Harbiye‟nin açılması (Osmanlı). 

1834 Ġlk mekanik biçer kullanılmaya baĢlandı (ABD). 

1837 Isambard Kingdom Brunel, ilk kıtalararası buharlı gemiyi yüzdürdü. 

Kasım 1837 „Eser-i Hayr‟ adlı Osmanlı yapımı buharlı gemi, denize indirildi (26 Kasım 1837). 

1837/1838-1846/1847 Kenesarı Kasımov ônderliğinde Rus tahakkümüne karĢı Kazak direniĢi. 

Millî istikl�l müc�delesi. 

1837-1858 Hindistan‟da Bahadur Shah II (Ebu‟l-Zafer Muhammed Siracüddin)‟ın saltanatı. Son 

Babür Ģahı, devleti Ġngilizler tarafından ilhak edilince sürgüne gônderildi. 

1838 Ġlk RüĢdiyelerin kurulması (Osmanlı). 

1838 Ġlk elektrikli telgraf (Ġngiltere). 

Ağustos 1838 Ġngiliz tüccarına geniĢ imkanlar tanıyan Osmanlı-Ġngiliz Balta Limanı Ticaret 

Muahedesi/SôzleĢmesi imzalandı. Bu muahede ile gümrük resmi oranı, ihracatta yüzde 12, ithalatta 

yüzde 5 olarak tespit edildi (16 Ağustos 1838). 

1839 Ġbrahim PaĢa ordusu karĢısında Osmanlı‟nın Nizip bozgunu. 

1839 Osmanlı Sultanı II. Mahmut‟un ôlümü. 

Mayıs 1839 Mektebi ġahane-i Tıbbiye açıldı (14 Mayıs 1839 Osmanlı). 

Kasım 1839 Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda anayasalı düzene ilk ciddî yaklaĢma giriĢimi; Mustafa 

ReĢit PaĢa‟nın (1800-1858) Gülhane Hatt-ı Hümayunu (Tanzimat Fermanı) ilan edildi; Tanzimat Devri 

baĢladı (3 Kasım 1839). 

1839-1842 Ġlk Afyon SavaĢı, Avrupa güçlerine karĢı �in‟in yenilgisi ile sonuçlandı. 

1839-42 Ġlk Ġngiliz-Afgan SavaĢı, Britanya‟nın K�bil ve Kandahar‟ı ele geçirmesi ile sonuçlandı. 

Temmuz 1839-1861 II. Mahmud‟un vefatı üzerine Abdülmecid tahta çıktı (1 Temmuz 1839-1861 

Osmanlı). 

Mart 1840 Halkın sağlığının korunması ve iyileĢtirilmesi için Meclis-i Umur-ı Tıbbiye kuruldu (3 
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Mart 1840 Osmanlı). 

1840 Osmanlı Devleti‟nde ilk ôzel gazete; William Churchill‟in Cerîde-i Havadis‟i yayımlaması. 

Temmuz 1840 Osmanlı, Ġngiltere, Prusya, Avusturya ve Rusya arasında Londra Mukavelesi 

imzalandı. Mukavele hükümlerine gôre; Osmanlı Devleti, Mısır‟ı veraset, Suriye‟nin kaydı hayat 

Ģartıyla Mehmet Ali PaĢa‟ya vermeyi kabul etti (15 Temmuz 1840). 

1840-1842 Ġngiliz-�in Afyon SavaĢı. 

1840-1888 Namık Kemal (Osmanlı). 

1841 Mısır‟ın Osmanlı Asya topraklarından çıkarılması. 

Mayıs 1841 Ġngiltere‟nin yardımıyla Mısır meselesi halledildi. Mısır veraset usulü ile Mehmed Ali 

PaĢa‟ya bırakıldı (24 Mayıs 1841 Osmanlı). 

1842 Boğazlar Mukavelesi. 

1842 Stoddart ve Conolly‟nin, Buhara Emiri Nasrull�h tarafından hapis ve idam edilmeleri. 

1843-1847 AltıĢehir‟de Altı Hocalar isyanı. 

Nisan 1845 Polis (zabıta) TeĢkilatı kuruldu (10 Nisan 1845 Osmanlı). 

1845-1849 Ġngilizler‟in Pencap ve KeĢmir‟i almaları. 

1846 Meksika-ABD SavaĢı‟nın baĢlaması. 

1846 Besteci Dede Efendinin ôlümü (d. 1778). 

1848 Kazak Ulu Cüz Hanlığı, Ruslar tarafından ilg� edildi. 

1848 Avrupa‟da devrimler (1948 ihtilalleri) ve Fransa‟da Ġkinci Cumhuriyet. 

1848 Marks (1818-1883) ve Engels‟in (1820-1895) “Komünist Manifesto”„yu yayımlamaları. 

Aralık 1848 Fransuva Jozef, Avusturya Ġmparatoru oldu (2 Aralık 1848). 

1850‟ler Romantik müzik çağı; Berlioz (1803-69), Liszt (1811-86) Wagner (1813-83), Brahms 

(1833-97), Verdi (1813-1901), Chopin (1810-49). 

1850-1864 �in‟de Taiping ayaklanması. 

Ağustos 1851 Palmer ve Goloschimid ġirketleriyle sôzleĢme imzalayan Osmanlı Hükümeti, borç 

para aldı (24 Ağustos 1851 Osmanlı). 
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1851-1914 Ġsmail Gaspıralı (d. 8 Mart 1851 Avcı, Bahçesaray - ô. 11 Eylül 1914 Bahçesaray). 

1852 Louis Napolyon‟un imparator olması (Faransa, III. Napolyon). 

1853 Hindistan‟da ilk demiryolu ve ilk telgraf hattı. 

1853-1856 Osmanlı-Ġngiliz-Fransız-itifakı ile Rusya arasında Kırım SavaĢı baĢladı. 

1854 Ġlk Osmanlı dıĢ borçlanması (istikrazı). 

1854 ABD Amirali Perry‟in Japonya‟yı ticaret yapmaya zorlaması. 

1854 Ruslar tarafından Alma-Ata (sonra Fort Vernoe)‟nın kuruluĢu. 

1855 Rusya, Kırım SavaĢı‟nda yenildi. 

1855 (Aral Gôlü‟nden Issık Gôl‟e kadar uzanan) Sir-i Dery� �izgisi‟ni kontrol altında tutacak 

Ģekilde Kazakistan, tamamen Rus kontrolü altına girdi. 

1855-1873 �in‟in Yunnan ve ġansi vil�yetlerinde Müslümanların ayaklanması. 

1855-1881 Aleksandır II. (Rus Ġmparatoru). 

ġubat 1856 Islahat Fermanı ilan edildi (28 ġubat 1856 Osmanlı). 

Mayıs 1856 Ġstanbul Tıp Cemiyeti‟ne „ġahane‟ unvanı verildi ve cemiyetin adı Cemiyet-i Tıbbiye-

i ġahane olarak değiĢtirildi (21 Mayıs 1856 Osmanlı). 

Mart 1856 Kırım SavaĢı sonrası Osmanlı Devleti, Fransa, Ġngiltere ve Sardinya-Piemonte 

Krallığı ile Rus çarlığı arasında Paris AnlaĢması imzalandı (30 Mart 1856). 

1856 Dolmabahçe Sarayı‟nın açılıĢı. 

1857 Hindistan‟da Ġngiliz yônetimine karĢı ayaklanma. 

1857 Hocalar AltıĢehir‟de isy�n ettiler. 

1857-1944 AbdürreĢid Ġbrahim (Sibirya‟da Tara Ģehrinde doğdu, Tokyo‟da ôldü). 

1857-1860 Ġkinci Afyon SavaĢı, yine �in‟in yenilgisiyle sonuçlandı. 

1859 Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)‟nin kurulması. 

1859 Sardunya ile Fransa‟nın, Avusturya ile savaĢı; Ġtalya‟nın birleĢme süreci. 

1859 Darwin, (1809-1882) evrim kuramlarını içeren, “Türlerin Kôkeni” adlı eserini yayımladı. 
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1860 Bir Türk‟ün çıkardığı ilk ôzel gazete; ġinasi‟nin “Tercüm�n-ı Ahv�l”„i. 

1860 Pekin AntlaĢması; �in‟in Amur ve Ussuri bôlgelerini Rusya‟ya terketmesi. 

1860 Lübnan ve Suriye‟de Müslüman-Hıristiyan çatıĢmaları. 

1860 Belçikalı Etienne Lenoir ilk içten yanmalı motoru yaptı. 

1860‟lar Avrupa romancılığının parlak dônemi; Dickens (1812-1870), Dumas (1802-1870), 

Flaubert (1821-1880), Turgenvey (1818-1883), Dostoyevski (1821-1881), Tolstoy (1828-1910). 

1860-1885 Türkmenistan Hanlığı: Türkmenistan, Ruslar tarafından yıkılmıĢtır. 

Haziran 1861 Sultan Abdülmecit vefat etti (25 Haziran 1861 Osmanlı). 

1861-1876 Abdülaziz‟in saltanatı (Osmanlı). 

1861 Kôylü toprak sahiplerinin aleyhine olarak, Serflik/toprağa bağlı kôlelik kaldırıldı. Bunu hızlı 

bir endüstriyel geliĢme takip etti, çalıĢan bir sınıf hareketi geliĢti ve ihtilalci fikirler yayıldı. Bütün bu 

geliĢmeler Alexander II.‟nin 1881 yılında bir suikast sonucu ôldürülmesiyle sonuçlandı. 

1861 Cemiyet-i Ġlmiye-i Osmaniye‟nin kurulması (Osmanlı). 

1861 Pasteur‟ün (1822-95) mikrop kuramını geliĢtirmesi. 

1861 Kadınlara ilk oy hakkı (Avustralya). 

1861-1865 ABD Ġç SavaĢı; kôleliğin kaldırılması. 

1863 Robert Kolej‟in kurulması. 

1863 Fransa‟nın Hindiçini‟de himaye düzeni kurması. 

1863 Londra‟da ilk metro iĢlemeye baĢladı. 

1863/64-1876 Doğu Türkistan‟da Yakup Bey/Han (1820-1877) baĢkanlığında AltıĢehir‟de 

bağımsız “Doğu Türkistan Ġsl�m Devleti” kuruldu. Osmanlılar, Ġngiltere ve Rusya tarafından resmen 

tanındı. Ancak bu bağımsız Türk devletinin ômrü kısa sürmüĢ ve 1876 yılında �in-Mançu devletince 

yeniden iĢgal edilmiĢ ve 1884‟te Sincan “Yeni Toprak” adıyla �in Ġmparatorluğuna bağlanmıĢtır. 

1865 Ruslar, Türkistan Vil�yeti‟ni teĢkil ettiler. 

Haziran 1865 Ruslar, TaĢkent‟i ele geçirdiler (Haziran 1865). 

Haziran 1865 1865‟te Ġstanbul‟da yoksullar ve yetimler için yatılı lise; DarülĢafaka kuruldu (15 

Haziran 1865 Osmanlı). 
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1866 Prusya‟nın Avusturya‟yı yenmesi. 

1866 Ġngilizlerin Ġzmir-Aydın Demiryolu‟nu iĢletmeye açmaları. 

1867 Kuzey Germen Federasyonu‟nun ve Avusturya-Macaristan Ġkili MonarĢisinin kurulması. 

1867 Marks‟ın “Das Kapital” (Ana Mal, Sermaye) adlı eserinin yayımlanması. 

1867 Mustafa Fazıl PaĢa‟nın Sultan Abdülaziz‟e açık mektubu. Mustaf� Fazıl PaĢa‟nın 

himayesinde Yeni Osmanlılar Cemiyeti‟nin, Namık Kemal (1840-1888), Ali Suavi (1839-1878), Ziya 

Bey (1825-1880) ve diğer bazı Osmanlı aydınlarınca Paris‟te kurulması. 

1867 Ruslar, TaĢkent baĢkenti olmak üzere bir Türkistan Genel V�liliği teĢkil ettiler. 

1867-1915 Tevfik Fikret (Osmanlı). 

1868 Gregor Mendel, bezelye bitkileriyle yaptığı, modern genetik kuramının temellerini 

oluĢturan araĢtırmalarını bitirdi. 

1868 Ruslar, baĢkenti Orenburg olmak üzere bir Kazak Step Genel Valiliği teĢkil ettiler. 

Nisan 1868 ġura-yı Devlet‟in teĢekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye‟nin ayrı bir temyiz organı 

olarak ayrıldı (1 Nisan 1868 Osmanlı). 

Mayıs 1868 Rusyanın Semerkant‟ı ele geçirmesi (Mayıs 1868). 

Mayıs 1868 DanıĢtay kuruldu (10 Mayıs 1868 Osmanlı). 

Haziran 1868 Buhara Hanlığı, Rus kontrolü altında bağımlı bir devlet oldu (Haziran 1868). 

Haziran 1868 Hilal-i Ahmer kuruldu (11 Haziran 1868 Osmanlı). 

1868 Japonya‟da Tokugava ġogunluğunun sona ermesi ve Meiji Hanedanlığı‟nın baĢlaması. 

1868 Namık Kemal ve Ziya PaĢa‟nın Londra‟da “Hürriyet” gazetesini kurmaları. 

1868 Galatasaray Sultanisi‟nin kurulması (Osmanlı). 

1868 Ġlk kız ôğretmen okulu Darülmuallimat‟ın açılması (Osmanlı). 

1869 SüveyĢ Kanalı‟nın açılması. 

1869 Dimitriy Mendeleyev, Periyodik �izelge‟yi hazırladı. 

1869 Ruslar, Hazar Denizi kıyısındaki Krasnovods‟ta bir kale inĢaa ettiler. 

Eylül 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi yayınlandı. Nizamname ile ilk ve orta ôğretim 
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düzenlendi (2 Eylül 1869 Türkiye). 

1869-1944 Mehmet Emin Yurdakul (Osmanlı, Türkiye). 

1870 Papalığın yanılmazlık bildirisi. 

1871 Tataristan‟da Kayyum Nasırî tarafından ilk yıllık/almanak yayınlandı. 

1871 Fransa-Prusya SavaĢı‟nda Fransa‟nın yenilmesi; Alman Birliği‟nin kuruluĢu ve Fransa‟da 

�çüncü Cumhuriyetinin ilanı, Paris Komünü. 

1871 Yazar ve gazeteci ġinasi‟nin ôlümü (d. 1826). 

1871 Rus kuvvetleri Ġli Vadisi‟ni ele geçirdiler. 

1871-1872 Türkçede ilk romanlar; Evangelinos Misailidis‟in “Seyreyle Dünyayı” ve ġemsettin 

Sami‟nin “TaaĢĢuk u Tal‟at ve-Fitnat”„ı. 

Ağustos 1873 Hive Hanlığı, Rus kontrolü altında bağımlı bir devlet oldu (Ağustos 1873). 

1873 Namık Kemal‟in “Vatan Yahut Silistre” adlı piyesinin oynanması. 

1873 DarüĢĢafaka‟nın açılıĢı (Osmanlı). 

1873-1936 Mehmet Akif Ersoy (Osmanlı, Türkiye). 

1874 Ġlk elektrikli tramvay (New York). 

1874 Resimde Empresyonist okul; Monet (1840-1926), Renoir (1841-1919), Degas (1834-

1917). 

Kasım 1874 Ġngiliz siyaset adamı Sir Winston Churchill doğdu (30 Kasım 1874). 

1875 Hasan Serdabi, Bakü‟de Rusya‟daki Türkler arasında çıkarılan ilk milli gazete olan 

“Ekinci”yi yayınlamaya baĢladı. 

1875 Avrupa‟da ĠĢçi ve Sosyalist partilerin kurulması; Almanya (1875), Belçika (1885), Hollanda 

(1877), Ġngiltere (1893), Rusya (1898). 

1875 Hersek isyanı (Osmanlı‟ya karĢı). 

1875 Osmanlı Devleti‟nin mali iflası; Tenzil-i Faiz Kararı (6 Haziran 1875). 

1876 Hokand Hanlığı, Ruslar tarafından ilh�k edildi. 

1876 �inliler, Doğu Türkistan‟ı yeniden iĢg�le baĢladılar. 
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1876 Telefon patentinin Bell tarafından alınması (ABD). 

1876 V. Murat‟ın saltanatı (Osmanlı). 

Mayıs 1876 Bulgar isyanı (Osmanlı‟ya karĢı, 2 Mayıs 1876). 

Mayıs 1876 Türk basınında ilk kez sansür uygulandı (10 Mayıs 1876) 

Mayıs 1876 Abdülaziz‟in tahttan indirilmesi, yerine V. Mur�t‟ın tahta çıkartılması (Osmanlı, 30 

Mayıs 1876). 

Haziran 1876 Sultan Abdülaziz vefaat etti (4 Haziran 1876 Osmanlı). 

Haziran 1876 �erkes Hasan olayı (15 Haziran 1876 Osmanlı). 

Ağustos 1876-1909 II. Abdülhamit‟in tahta çıkıĢı ve saltanatı (Osmanlı, 31 Ağustos 1876). 

Aralık 1876 Mithat PaĢanın Sadr�zam olması (Osmanlı, 19 Aralık 1876). 

Aralık 1876 Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun ilk anayasası olan Kanun-i Esasi ilan edildi. I. MeĢrutiyet 

süreci baĢladı (21 [23 ] Aralık 1876). 

Aralık 1876 Tersane Konferansı‟nın açılması (23 Aralık 1876). 

Mart 1877 Ġlk Osmanlı Meclisi‟nin açılması (19 Mart 1877). 

Kasım 1877 Gazi Osman PaĢa, Plevne‟de teslim olmayacağını bildirdi (12 Kasım 1877 

Osmanlı). 

1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı (93 Harbi). 

1877 Kraliçe Victoria, “Hindistan Kraliçesi” il�n olundu. 

1877 Yakub Bey, zehirlenerek ôldürüldü. 

1878 KaĢgar, Tso Tsung-t‟ang komutasındaki �inliler‟in eline geçti. 

1878 Ruslar karĢısındaki yenilgide fazla taviz vermemek için, Kıbrıs adası Britanya 

Ġmparatorluğu‟na kiralandı (Osmanlı mülkiyeti devam ediyor sayılmakla birlikte, yônetim tamamen 

Ġngilizlere geçti). 

1878 Modern Azerbaycan edebiyatının kurucusu, Türk dünyasının ilk dram yazarı, alfabe 

ıslahatçısı, Ģair, eleĢtirmen ve filozof Mirza Fethali Ahundzade (1812-1878) ôldü. 

1878 Elektrikle ilk sokak aydınlatması (Londra). 
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Nisan 1878 Ġstanbul Ermeni Patriği Nerses, Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanı Salisbury‟ye gônderdiği 

muhtırada, Türklerle beraber yaĢayamayacaklarını bildirdi (13 Nisan 1878). 

1878-1882 Ġsmail Gaspıralı‟nın Bahçesaray Belediye BaĢkanlığı. 

Temmuz 1878 Osmanlı-Rus SavaĢı sonrasında imzalanan Ayastefanos AntlaĢması‟nın yerine, 

Ġngiltere, Avusturya-Macaristan, Fransa, Almanya, Rusya ve Osmanlı Devleti arasında Berlin 

Kongresi yapıldı ve Berlin AntlaĢması imzalandı. Romanya, Karadağ, Sırbistan‟ın bağımsızlığı, 

Bulgaristan‟ın ôzerkliği gerçekleĢti. Bu anlaĢmaya, Osmanlı Ermenileriyle ilgili 61. madde eklendi. 

Kongre Ruslar‟ın Afganistan‟da daha fazla ilerlemesine mani oldu (13 Temmuz 1877). 

Ağustos 1878 Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanı Lord Salisbury, Ġstanbul Büyükelçisi Layard‟a gônderdiği 

talimatta, Osmanlı Hükümeti‟nin Doğu‟da reformlara baĢlaması gerektiğini bildirdi (3 Ağustos 1878). 

Aralık 1878 Adalet Bakanı HûrĢîd PaĢa‟nın gôrevi sona erdi. Yerine Küçük Sa‟îd PaĢa atandı (4 

Aralık 1878 Osmanlı). 

1878-1880 Ġkinci Ġngiliz-Afgan SavaĢı. 

Ekim 1879 Thomas Edison, „karbon filamanlı elektrik ampulü‟nü icat etti (21 Ekim 1879). 

1879 Almanya ve Avusturya-Macaristan Ġttifakı. 

1880 II. Abdülhamit‟in Meclisi kapatarak I. MeĢrutiyet Anayasası‟nı askıya alması (Osmanlı, 

Nisan). 

1880 Transcaspian Demir Yolu, iĢletmeye açıldı. 

Mayıs 1880 Ziya PaĢa vefat etti (17 Mayıs 1880 Osmanlı). 

1880-1914 Rusya ve Polonya‟daki soykırımın bir sonucu olarak Filistin‟e Yahudi gôçü aniden 

arttı. 

1881 

1881 Muharrem Kararnamesi ve Düyun-u Umumiye‟nin kurulması (Osmanlı). 

1881 Fransa‟nın Tunus‟u iĢgali. 

1881 Mustafa Kemal [Atatürk], Selanik‟te doğdu. 

1881 Enver PaĢa doğdu. 

Ocak 1881 Ruslar‟ın Türkmenleri Gôk Tepe SavaĢında katletmesinin ardından, Transcaspian 

Vil�yeti/Hazarôtesi Vil�yeti teĢkil olundu (Ocak 1881). 
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1881-1894 Aleksandır III. (Rus Ġmparatoru). 

1882 

1882 Ġngiltere‟nin Mısır‟ı iĢgali. 

1882 Ġlk hidroelektrik santralı (ABD). 

1882-1948 Kazım Karabekir (Osmanlı, Türkiye). 

1883 

1883 Mithat PaĢa‟nın Taif‟te boğdurulması (d. 1822). 

1883 Sanayi-i Nefise Mektebi‟nin açılması (Osmanlı). 

1883 Batı tarzında Osmanlı-Türk resmi; ġeker Ahmet PaĢa (1841-1907), Osman Hamdi Bey 

(1842-1910). 

1883 Ġsmail Gaspıralı Tercüman gazetesini yayımlaymaya baĢladı (Nisan 1883, yani Kırım‟ın 

Ruslar tarafından ilhakının 100. yıl dônümünde). O‟nun meĢhur “Dilde, Fikirde ve ĠĢde Birlik” sloganı 

1911 yılında Tercüman‟ın baĢlığında yer almaya baĢladı. 

Mart 1883 Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i ġahane Osman Hamdi Bey‟in giriĢimiyle kuruldu (3 Mart 

1883). 

1884 

1884 Hacı Arif Bey‟in ôlümü (d. 1831-2). 

1884 Ruslar, Türkistan‟a Amerikan pamuğu getirerek pamuk tarımına baĢladılar. 

1884 Ruslar, Merv vahasını iĢgal ettiler. Bôylece Türkistan‟ın iĢg�li tamamlanmıĢ oldu. 

1884 Doğu Türkistan [Xinjiang adıyla] resmen bir �in vil�yeti oldu. 

1884 Maxim otomatik tüfeğinin mükemmelleĢtirilmesi. 

Haziran 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu (20 Haziran 1884 Osmanlı). 

1884-1964 Halide Edip Adıvar (Osmanlı, Türkiye). 

1884-1973 Mustafa Ġsmet Ġnônü (24 Eylül 1884-25 Aralık 1973) (Osmanlı, Türkiye). 

1885 

1885 Louis Pasteur, bir dizi aĢı yaparak, kuduz bir kôpek tarafından ısırılmıĢ bir çocuğun 
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yaĢamını kurtardı. 

1885 Almanya‟da Daimler ve Benz‟in otomobil üzerinde çalıĢmaları. 

1885 Hint Ulusal Kongresi‟nin kurulması. 

1885 Bulgaristan‟ın ġarkî Rumeli Vilayeti‟ne el koyması. 

1885 Müslümanlar, Rus �arlığı‟nın tahakkümüne karĢı Fergana Vadisi‟nde ayaklandılar. 

1885 Hazar �tesi Demiryolu, Merv‟e ulaĢtı. 

Kasım 1885 Sırp-Bulgar SavaĢı baĢladı (13 Kasım 1885). 

Aralık 1885 Japonyada Modern kabine sistemine geçilmesiyle birlikte, ilk baĢbakanı da atatı. Ġlk 

Japon baĢbakanı Ito Hirobumi oldu (3 Aralık 1885). 

1886 

1886 Doğu Afrika‟nın Ġngiltere ve Almanya tarafından paylaĢılması. 

1886 Büyük Tatar Ģairi Gabdulla Tukay doğdu. 

1887 

1887 Pozitivist ve maddeci BeĢir Fuat‟ın „deneysel‟ intiharı (d. (1853). 

1887 Rus iĢgalindeki Türkistan ile Afganistan arasındaki sınır, Ġngiliz ve Ruslar tarafından 

ortaklaĢa çizildi/belirlendi. 

1888 

1888 Hazar �tesi Demiryolu, Semerkant‟a ulaĢtı. 

1889 

1889 Askeri Tıbbiye‟de Ġttihad-ı Osmanî Cemiyeti‟nin (daha sonra, Ġttihat ve Terakki Cemiyeti 

adını alacaktır) kurulması. 

1889-1974 Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Osmanlı, Türkiye). 

1890 

1890‟lar Avrupa‟da gerçekçi tiyatro: Ġbsen (1826-1906), Cehov (1860-1904), Shaw (1856-1950). 

1890 Bismarck‟ın gôrevden alınması; II. Wilhelm‟in Almanya‟da dizginleri eline alarak Dünya 

Politikası siyasetini takibe baĢlaması. 
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1890 Birinci Sason Ġsyanı (Osmanlı, Ermeni). 

1890-1892 Rus‟yanın Orta Asya‟da kolonizasyon/iskan siyaseti: Rus ve Ukraynalı gôçmen 

grupları, Kazak steplerine yerleĢtirildi. 

1891 

1891 “Servet-i Fünun” dergisinin çıkmaya baĢlaması (Osmanlı). 

1892 

1892 “�ırpınırdın Karadeniz” marĢının yazarı Azerbaycanlı Ģair Ahmet Cevat (1892-1927) ôldü 

1892 Kolera salgını sebebiyle TaĢkent‟te ayaklanmalar vuku buldu. 

1892-1934 Arif Kerimi. 

1892-1893 Merzifon, Kayseri, Yozgat Ermeni isyanları (Osmanlı). 

1893 

Kasım 1893 Orhon Kitabeleri okundu (25 Kasım 1893): Orhun Abideleri, ilk kez Danimarkalı 

Thomsen tarafından ç�zilerek okunmuĢtur “V. Thomsen, Inscription de l‟Orkhon Déchiffrées, 

Helsingfors 1896”. 

1894 

1894 Fransa-Rusya ittifakı. 

1894 Mustafa Kemal, Selanik Askeri RüĢtiyesi‟ne baĢladı. 

1894-1895 �in-Japon SavaĢı; Japonya‟nın Formoza‟yı alması. 

1894-1917 Son Rus Ġmparatoru �ar Nikola II. dônemi. 

1895 

1895 Ġstanbul‟da “Ermeni Patırdısı”. 

1895 Ahmet Rıza‟nın (1857-1930) Paris‟te “MeĢveret” gazetesini çıkarmaya baĢlaması. 

1895 Rôntgenin X ıĢınlarını keĢfetmesi (Almanya). 

1895 Marconi‟nin telsiz telgrafı icadı. 

1895 Sinemanın ilk kez halka gôsterilmesi (Fransa). 



  143 

Kasım 1895 Ermeniler MaraĢ‟ta isyana teĢebbüs ettiler (Kasım 1895, Osmanlı). 

Eylül 1895 Babı�li olayı (30 Eylül 1895, Osmanlı, Ermeni). 

1896 

1896 Ermeni tedhiĢçilerin Osmanlı Bankası‟nı basmaları. 

1896 Mustafa Kemal, Manastır Askeri Ġdadisi‟ne girdi. 

1896 Adoua SavaĢı; HabeĢlerin Ġtalya‟yı yenmeleri. 

1896 Herzl‟in Yahudilerin ulusal yurt isteklerini dile getiren “Yahudi Devleti” adlı eseri. 

1896 Bağdat Demiryolu‟nun Konya‟ya ulaĢması. 

Haziran 1896 Ermeniler Van‟da isyan ettiler (1 Haziran 1896, Osmanlı, Ermeni). 

Ekim 1896 Ġstanbul‟da ilk Ermeni eylemi gerçekleĢti (30 Ekim 1896 Osmanlı, Ermeni). 

Aralık 1896 �inli Lider Mao Zedong doğdu (26 Aralık 1896). 

1897 

1897 Osmanlı-Yunan SavaĢı. 

1897 Ġlk Siyonist Kongre toplandı ve Yahudiler, Filistin‟de sürekli bir anavatan ilan ettiler. 

1898 

1898 Müslümanlar, Ruslar‟a karĢı Andican‟da ayaklandılar. 

1898 Pierre ve Marie Curie‟nin radyoaktiviteyi gôzlemlemeleri ve radyumu keĢfetmeleri 

(Fransa). 

1898 Plekhanov ve Lenin tesiri altındaki endüstri iĢçileri arasında Sosyal Demokrat Parti 

kuruldu. 

1898 Rus Sosyal Demokrat Partisi kuruldu. 

1899 

1899 Mehmet Emin (Yurdakul)‟in “Türkçe ġiirler” adlı kitabı. 

1899 Mustafa Kemal, Manastır Askeri Ġdadisi‟ni bitirerek, Ġstanbul‟da Harp Okulu Piyade 

Sınıfına girdi. 
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1899-1902 Güney Afrika‟da Ġngiliz-Boer SavaĢı. 

XX. yüzyıl  

1900 

1900 Darülfünun‟un açılması (Osmanlı). 

1900 Planck‟ın (1858-1947) kuantum kuramını geliĢtirmesi (Almanya). 

1900 Freud‟un (1856-1939) “Rüyaların Yorumu” adlı kitabı yayımlaması; psikanalizin baĢlangıcı 

(Avusturya). 

1900 Rusya, doğu Pamir‟i ilh�k etti. 

Haziran 1900 �in‟de Boxer ayaklanması: Tarihe Boxer ayaklanması olarak geçen, �in‟deki 

bütün yabancıları ülkeden çıkarmayı amaçlayan ve devletçe de desteklenen kôylü ayaklanması 

baĢladı. Elçiler, aileleri, elçilik gôrevlileri ve yüzlerce hıristiyan, elçilik binaları ve Pekin‟deki katolik 

katedralinde mahsur kaldı (20 Haziran 1900). Ayaklanma 7 Eylül 1901‟de sona erdi. 

1901 

1901 Rus Sosyalist Devrimci Partisi‟nin kuruluĢu. 

1902 

1902 Paris‟te I. Jôn-Türk Kongresi. 

1902 Mustafa Kemal, Harp Okulu‟nu teğmen rütbesiyle bitirerek, Harp Akademisi‟ne girdi. 

1902-1963 Nazım Hikmet Ran (Türkiye). 

1903 

1903 Rus Sosyal Demokrat Partisinin, Londra‟da yapılan ikinci kongresinde BolĢevikler ve 

MenĢevikler olarak ikiye bôlündü. 

1903 Motorlu uçağın ilk uçuĢu; Wright KardeĢler (ABD). 

1904 

1904 Kamus-i Türki adlı sôzlüğün yazarı ġemsettin Sami (1850-1904) ôldü. 

1904 Mihail �akır, Gagavuz Türkçesiyle ilk gazeteyi çıkardı ve Gagavuz Türkçesi‟nin edebî bir 

dil haline gelmesi için ilk meĢaleyi yaktı. 
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1904 Ġngiltere-Fransa anlaĢması. 

1904 Yusuf Akçura‟nın (1876-1935) Kahire‟deki “Türk” adlı gazetede “�ç Tarz-ı Siyaset” seri 

yazısının yayımlanması. Türkçülük, Osmanlıcılık ve Ġslamcılık siyasetlerinin tahlili. 

1904 Ġkinci Sason isyanı (Osmanlı, Ermeni). 

Nisan-Mayıs 1904 Akçuraoğlu, Kahire‟de “Türk” adınlı gazetede „�ç Tarz-ı Siyaset‟ adındaki seri 

makalelerini yayınladı. Bu makalelerinde Pantürkçülüğün varoluĢ nedenini açıklıyordu. Akçuraoğlu bu 

yazısında Osmanlıcılığı ele alıyor ve reddediyordu. �ünkü Osmanlıcılık, Türklerin haklarını 

azaltıyordu. Panislamizm, Osmanlı Ġmparatorluğu içinde Müslüman olmayan gruplarla çeliĢki 

oluĢturduğu için eleĢtiriliyor, Türkçülük ise birlik için tek gerçek fırsat yarattığı için ôvülüyordu. 

Akçuraoğlu ve taraftarları merkezinde Türkiye olmak üzere yakın bir çevre olarak tüm Türklerin milllî 

birliğini tartıĢıyordu. Ġlk kez, milliyetçilik, Ġmparatorluğun kalımı için uygulanabilirliği ve yararlılığıyla 

Osmanlıcılığa ve Panislamizme karĢı açıkça tercih edilen tutarlı bir seçenek olarak ôneriliyordu. Bu 

makale aynı zamanda Pantürkçülüğün siyasi yanına dikkat çekerek onun kısa ve ôzlü bir tanımını 

ortaya koyuyordu. Gaspıralı ve savunucuları ise vurguyu kültürel alana yapmıĢlardı (Nisan-Mayıs 

1904). 

Ekim 1904 Türkiye ile Almanya arasında bir telgraf anlaĢması imzalandı (4 Ekim 1904). 

1904-1905 Mançurya‟nın iĢgali sonucu Rus-Japon SavaĢı: Rusya‟nın yenilgisiyle sonuçlandı. 

1905 

1905 1905 Rus Devrimi. 

1905 M. Kemal, Harb Akademisi‟nden YüzbaĢı rütbesîyle mezun oldu. ġam‟daki 5. Orduya 

tayin edildi. 

Ocak 1905 St. Petersburg‟da „Kanlı Pazar‟, I. Rus Devrimi baĢladı: ĠĢçi gôsterilerinin kanla 

bastırılmaya çalıĢılması, Rusya‟da geniĢ katılımlı büyük grevlere/ayaklanmalara ve „1905 Rus Ġhtilali‟ 

ne sebep oldu. Ġhtilal bastırılmasına rağmen, �ar‟ı, Meclis‟i açmaya ve seçimler yapmaya mecbur etti 

(21 Ocak 1905). 

15-28 Ağustos 1905 Tüm Rusya Müslümanları I. Kongresi: 1905‟te 15-28 Ağustos tarihleri 

arasında Nidzhni-Novgorod‟da gerçekleĢtirildi ve bu kongreye yaklaĢık 150 delege katıldı. Katılanlar 

çoğunlukla orta ya da yüksek burjuva kôkenlilerden oluĢuyordu. Gaspıralı, kongreyi yônetenlerden 

biriydi. Azeriler ve Türkistan, Sibirya ve Ġç Rusya‟dan da dikkate değer bir katılım olmakla birlikte 

çoğunluğunu Tatarlar oluĢturuyordu. Kongre, bir Müslümanlar toplantısı olarak sunuldu. Alınan 

kararların ilki de, Rusya‟daki genç liberal burjuvazinin taleplerine benzer reformlar için çabalayacak 

olan tüm Rusya Müslümanlarının Birliği‟nin sağlanmasıydı. Kongre ayrıca 16 alt birimde ele aldığı ve 

her birinin seçilmiĢ yerel meclislerden oluĢan bir Tüm Rusya Müslümanları daimi organı oluĢturmayı 
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ve bu birliğin merkezinin de Bakü‟de olmasını karar altına aldı (15-28 Ağustos 1905). 

Ekim 1905 St. Petersburg‟da Grevler ve Ġlk „sovyet‟ (mahalli ihtilal meclisi) in kuruluĢu (Ekim 

1905). Ekim Anayasası, yeni Rus Parlamentosu Duma‟nın toplanmasına imkan tanıdı. 

Aralık 1905 Moskova‟da iĢçi ayaklanmaları. Kara Yüzler‟ce çok sert bir Ģekilde bastırılması 

(Aralık 1905). 

1905-1917 Rusya boyunduruğu altındaki Müslümanların kültürel inkiĢaf ve istiklala mücadelesi 

yılları. 

1906 

1906 Ġran‟da meĢrutiyet devrimi: Ġran‟da MeĢruti MonarĢiye geçilerek Ulusal DanıĢma Meclisi 

toplandı. 

1906 Mustafa Kemal, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti‟ni kurdu. 

1906 Ġlk halk tiyatrosu, Tatar Türkçesi ile oyun sahneledi. 

1906 Rusya‟da ilk Meclis/Duma (27 Nisan/10 Mayıs - 8/21 Temmuz 1906)2 açıldı. Ġkincisi (20 

ġubat/5 Mart - 3/16 Haziran 1907); üçüncüsü (1907-1912) ve dôrdüncü Duma (1912-1917) 

1906 Selanik‟te Osmanlı Hürriyet Cemiyeti‟nin kurulması. 

1906 Prens Sabahattin‟in TeĢebbüs-i ġahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti‟ni kurması 

(Osmanlı). 

1906 Türkistan‟ı Avrupa Rusyası‟na bağlayan Orenburg-TaĢkent Demiryolu‟nun tamamlanması. 

13-23 Ocak 1906 Tüm Rusya Müslümanları II. Kongresi: Gaspıralı‟nın baĢkanlığındaki Ġkinci 

Kongre, 100 civarında Tatar, Kırgız, Kırım ve Kafkas delegesinin katılımıyla 13-23 Ocak 1906 

tarihinde St. Petersburg‟da gerçekleĢti. Kongre sonucunda „Rusya Müslümanlarının Ġttifakı‟nın kuruluĢ 

kararı alındı. Sonuçta Ġmparatorluk içindeki tüm Müslümanların gerçek temsilinden ziyade, esas 

itibariyle Tatar ve Azeri milliyetçileri ağırlıktaydı. Bu kongrede zamanın çoğu Duma‟daki üyelerin nasıl 

ortak bir tutum alması gerektiği üzerinde duruldu (13-23 Ocak 1906). 

16-20 Ağustos 1906 Tüm Rusya Müslümanları III. Kongresi: Kazan Tatarları ağırlıklı olmak 

üzere 16-20 Ağustos 1906 tarihinde Nidzhni-Novgorod yakınlarında bir yerde toplandı. Yônetici 

komitenin 14 üyesinden 10‟u Volga Tatarlarından, 1 Kırım Tatarı (Gaspıralı), l Azeri, l Kazak ve l 

Türkistanlıdan (ki aslında bu da Tatar‟dı) oluĢuyordu. O yıllarda Türkistanlılar kongrelere pek aktif bir 

Ģekilde katılmamakla birlikte Pantürkçülükle oldukça ilgiliydiler. �çüncü Kongre, Ġkinci Kongre‟de 

benimsenen platformu bir program kabul edip Ġttifak‟ı bir siyasi partiye dônüĢtürme kararı aldı (16-20 

Ağustos 1906). 
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Ekim 1906 Yusuf Akçura (Akçuraoğlu), “Kazan Muhbiri” adlı dergiyi yayınlamaya baĢladı (Ekim 

1906). 

1907 

1907 Mustafa Kemal gizlice Selanik‟e geçip, orada da, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti‟nin bir 

Ģubesini kurdu. 

1907 Mustafa Kemal, Kolağası (Kıdemli YüzbaĢı) Rütbesini alarak Makedonya‟daki 3. Ordu 

emrine verildi. 

1907 Paris‟te II. Jôn-Türk Kongresi. 

1907 Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile Ġttihat ve Terakki Cemiyeti‟nin “Ġttihat ve Terakkî Fırkası” adı 

altında birleĢmeleri. 

1907 Muhammed Ali ġah (1907-09), Ġran Kazak Tugayı‟nın yardırnıyla meclisi kapattı. Bunu 

izleyen iç savaĢta Muhammed Ali‟nin tahttan indirilmesiyle meclis yeniden güçlü bir konum elde etti. 

Aralarındaki bôlgesel rekabete 1907‟de son veren Ġngiltere ve Rusya, Ġran‟ı da iki ayrı nüfuz alanına 

ayırdı. 

1907 Ġngiltere-Rusya anlaĢması. 

1907 Paris‟te kübik resimler sergisi; Picasso (1881-1973), Braque (1882-1963). 

1908 

1908 Mustafa Kemal, Selanik-�sküp (Ģark) Demiryolları müfettiĢliğine atandı. 

1908 Rumeli‟de Ġttihat ve Terakki Cemiyeti‟nin Hürriyet beyannamesi ve II. MeĢrutiyet‟in 

baĢlaması (Osmanlı, 23 Temmuz 1908). 

1908 II. Abdülhamit‟in seçimlerin yapılmasını buyurması (Osmanlı, 24 Temmuz 1908). 

1908 Umum Rusya Müslümanları Kongresi ve Gaspıralı‟nın Dil Birliği‟nin Kabûlü 

Temmuz 1908 Ġkinci MeĢrutiyet ilan edildi (23 Temmuz 1908 Osmanlı). 

Temmuz 1908 Türk basınında sansür uygulaması kaldırıldı. 24 Temmuz, sonraki yıllarda Basın 

Bayramı olarak kutlanmaya baĢlandı (24 Temmuz 1908). 

Eylül 1908 Osmanlı Ahrar Fırkası kuruldu (14 Eylül 1908). 

Ekim 1908 Bulgaristan, Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndan bağımsızlığı ilan etti (5 Ekim 1908). 

Aralık 1908 Ġkinci MeĢrutiyet‟in ilanından sonra, Meclis-i Mebusan açıldı (17 Aralık 1908 
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Osmanlı). 

1908-1912 �in‟de King hanedanının son temsilcisi Xuantong (P‟u-i, doğumu 1906) dônemi. 

1909 

1909 Filistin‟de, Tel Aviv kasabası kuruldu. 

1909 Buhara‟da Genç Buharalılar Cemiyeti‟nin kuruluĢu. 

Nisan 1909 31 Mart Olayı meydana geldi (13 Nisan 1909 Osmanlı). 

Nisan 1909 Adana‟da Ermeni isyanı (14 Nisan 1909, Osmanlı, Ermeni). 

Nisan 1909 31 Mart Vakası üzerine Harekat Ordusu YeĢilkôy‟e ulaĢtı; Ġstanbul‟daki kargaĢaya 

son vererek düzeni sağladı (19 Nisan 1909 Osmanlı). 

Nisan 1909 II. Abdülhamid tahttan indirildi; V. Mehmed ReĢad tahta çıkarıldı (27 Nisan 1909). 

1910 

1910 Mustafa Kemal, Selanik 3. Tümen kurmay baĢkanlığına atandı. 

1911 

1911 �in‟de vuku bulan Cumhûriyet Ġnkıl�bı, Qing Hanedanı‟nı sona erdirdi. 

1911 Mustafa Kemal, Selanik‟te bulunan 38. Piyade Alay Komutan Vekilliği‟ne atandı. 

1911 Mustafa Kemal, Kuzey Afrika (Trablusgarb-Bingazi)‟da vazifeli. Burada BinbaĢı rütbesine 

yükselmiĢtir. 

Ağustos 1911 Ġstanbul‟da Türk Yurdu derneği kuruldu. Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura, 

Ahmet Ağaoğlu, Ali Hüseyinzade, Ali Muhtar, Ziya Gôkalp gibi birçok Türk Milliyetçisini bünyesinde 

barındırmaktaydı. Derneğin amacı, Türklerin kültürel düzeyini yükseltmek olarak belirlendi. Aynı yıl bir 

de Türk Yurdu adlı mecmua çıkarmaya baĢladı. Türk Yurdu Mecmuası, Ġstanbul‟un iĢgal altına girmesi 

ile yayınına bir süre ara verdiyse de, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra tekrar yayımlanmaya 

baĢladı. �eĢitli kesintilerle birlikte günümüze kadar yayın hayatını sürdüren Türkiye‟deki uzun süreli 

yayımlanan hemen tek dergidir. Türk Yurdu Mecmuası, 1912 yılından bu yana Türk Ocağı derneği‟nin 

yayın organı olarak çıkmaktadır (Ağustos 1911). 

Eylül 1911 Ġtalyanlar, Trablusgarp‟ı ele geçirmek için Osmanlı Devleti‟ne savaĢ ilan etti (29 Eylül 

1911). 

Ekim 1911 �in‟de Sun Yat-San liderliğindeki devrimciler, Manchu hanedanını yıktı (10 Ekim 
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1911). 

1912 

1912 Kazaklar arasında, AlaĢ Orda partisi kuruldu. 

1912 1912-1913 Mustafa Kemal, Balkan SavaĢları dolayısıyla Trakya ve �anakkale‟de çeĢitli 

gôrevlerde bulunmuĢtur. Bolayır‟da kurulan kolordunun hareket Ģubesi müdürlüğüne getirildi. 

1912 Balkan SavaĢları baĢladı. 

Mart 1912 Türk Ocağı 190 askeri tıbbiye ôğrencisinin teĢvik ve teĢebbüsüyle ve dônemin ônde 

gelen Türk Milliyetçisi aydınlarından Mehmet Emin (Yurdakul), Dr. Fuat Sabit (Ağacık), Ahmet 

Ağaoğlu ve Yusuf Akçura tarafından Ġstanbul‟da kuruldu (25 Mart 1912). Ġstanbul‟un iĢgal edilmesi 

üzerine mensupları Anadoluya geçerek KurtuluĢ SavaĢına katıldılar, Ocağın faaliyetleri sekteye 

uğradı. Ocak ancak 1924‟te Ankara‟da yeniden açıldı. 

Nisan 1912 II. Dônem Meclis-i Meb‟usan toplandı (18 Nisan 1912 Osmanlı). 

Temmuz 1912 Japon Ġmparatoru Meiji 59 yaĢında kanserden ôldü (5 Temmuz 1912). 

Ekim 1912 UĢi AnlaĢması imzalandı. Trablusgarp SavaĢı sonunda, Osmanlı Devleti ile Ġtalya 

arasında imzalanan anlaĢma gereğince; Trablusgarp ve Bingazi, Ġtalyanlara bırakıldı (15 Ekim 1912). 

Kasım 1912 Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti (28 Kasım 1912). 

1913 

1913 1913-1915 Mustafa Kemal, Balkan SavaĢlarından sonra Sofya AteĢe Militerliği‟nde 

bulundu. 

1913 Ġttihatcılar, sadrazam Kamil PaĢa‟yı uzaklaĢtırarak yerine Mahmut ġevket PaĢa‟yı 

getirdiler. (Babıali Baskını ile) 

1913 Bir Bilim ve Sanat Akademisi olarak hizmet vermeyi amaçlayan Türk Bilgi Derneği 

kuruldu. Dernek ayrıca Ġstanbul‟da 6 sayısı çıkan Bilgi Mecmuası adında bir dergi çıkardı. 

1913 Macaristan‟da “Turan Mecmuası” yayımlanmaya baĢladı. Derginin asıl amacı, Turan 

dilleri, tarihi ve halkbilimi üzerine bilimsel araĢtırmalar olmakla birlikte, belli siyasi amaçları da vardı. 

Gerçekte nihai amacı kabaca, „Volga, Hazar Denizi, Ġran ve Altay Dağlan arasındaki bôlgede‟ bir 

Turan Devleti‟nin kurulmasıydı. Ġlk sayısının baĢlık künyesinde „Turan Mecmuası, Turan Cemiyeti‟nin 

Ayhk Organı (TURÁN A Tur�ni T�rsas�g Magyar Ázsiai T�rsas�g Follyñirata)‟ yazısı yer alıyordu. 

1918‟den itibaren Almanca, Macarca olarak, Turan, „Doğu Avrupa-Yakın ve Ortadoğu �alıĢmaları, 

Süreli Yayını‟dır ifadesi eklendi. 1924‟te ayrıntılı bir Fransızca altyazıyla dergi, „Turan halklarının tarihi, 
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etnografyaları, siyasî durumları ve edebiyatları yanı sıra, Batıyla kültürel esinleri ve tarihsel bağlarına‟ 

değindiğini ileri sürüyordu. Dergi, ôzellikle 610 milyon Turanlının bulunduğu iddiasıyla Turan 

ülküsünün pratikte uygulanabilir olduğuna okuyucuyu ikna etmeye çabalıyordu. 

Ocak 1913 Sadrazam Kamil PaĢa‟yı gôrevinden uzaklaĢtıran Ġttihatçılar, yerine Mahmut ġevket 

PaĢa‟yı getirdiler (23 Ocak 1913 Osmanlı). 

Mayıs 1913 I. Balkan SavaĢı sona erdi (30 Mayıs 1913). 

Haziran 1913 Sadrazam Mahmud ġevket PaĢa ôldürüldü (11 Haziran 1913). Yeni Sadrazam 

olarak Said Halim PaĢa gôreve baĢladı (Osmanlı). 

Haziran 1913 II. Balkan SavaĢı baĢladı (29 Haziran 1913). 

Eylül 1913 II Balkan SavaĢından sonra Bulgaristan ile Ġstanbul AntlaĢması imzalandı (29 Eylül 

1913). 

Kasım 1913 II. Balkan SavaĢı‟ndan sonra, Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasında Atina 

AntlaĢması imzalandı (14 Kasım 1913). 

1914 

1914 Enver PaĢa, Ahmet Ġzzet PaĢa‟nın yerine Harbiye Nazırı oldu. 

1914 Ġsmail Gaspırınski (Ġsmail Gaspıralı, 1851-1914) ôldü. 

1914 Rusya‟yı 1895 yılında Fransa, 1907‟de ise Ġngiltere ile bir ittifak yapmaya iten 

Balkanlar‟daki Rus-Alman rekabeti, I. Dünya SavaĢı‟nı baĢlatan sebeplerden biri oldu. 

1914 Ġngiltere, Kıbrıs‟a tamamen el koydu. 

Mart 1914 Balkan SavaĢı sonunda Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında Ġstanbul AntlaĢması 

imzalandı (13 Mart 1914). 

Mayıs 1914 III. Dônem Meslis-i Meb‟usan açıldı (14 Mayıs 1914 Osmanlı). 

Haziran 1914 Rusya Müslümanlarının IV. Kurultayı (Petrograd, 15-25 Haziran 1914). 

Temmuz 1914 Rusya ve Merkezi Güçler arasında SavaĢ baĢladı (Temmuz 1914). 

Ağustos 1914 I. Dünya SavaĢı için Türkiye ile Almanya arasında ittifak antlaĢması imzalandı (2 

Ağustos 1914). 

Ekim 1914 Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun Birinci Dünya SavaĢı‟na giriĢi. Mondros Müt�rekesi: 30 

Ekim 1918 (29 Ekim 1914-30 Ekim 1918) 
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Kasım 1914 Bahriye Nazırı Cemal PaĢa, (nazırlık gôrevi üzerinde kalmak üzere) Suriye‟deki 4. 

Ordu Komutanlığ‟na atandı (18 Kasım 1914 Osmanlı). 

Kasım 1914 Cih�d-ı Mukaddes Ġl�nı ve Fetvası (Osmanlı). (23 Kasım 1914). 

Aralık 1914 Mesudiye zırhlısı, �anakkale‟de, bir Ġngiliz denizaltısı tarafından batırıldı (13 Aralık 

1914). 

1914-1918 Birinci Dünya SavaĢı yılları. 

1915 

1915 Alfred Wegener, “Kıtaların Kayması Teorisi”ni yayımladı. 

1915 M. Kemal, Sofya‟dayken Tekirdağ‟da 19. Fırkra adını alacak olan bir Tümen‟in 

kumandanlığına atandı. M. Kemal, �anakkale SavaĢları [ġubat 1915-Ekim sonu 1915] (ġubat 1915 

Ġngiliz ve Fransızlar topla dôvmeye baĢladı. 18 Mart 1915 denizden büyük bir harekat oldu baĢarısız 

kaldı.)‟nda büyük yararlıklar gôstermiĢ: 25 Nisanda düĢman Gelibolu Yarımadası‟na çıkarma 

yapmıĢtır. Arı Burnu-Anafartalar Muharebeleri. 

ġubat 1915-Ekim 1915 �anakkale Muh�reberleri. ġubat 1915 Ġngiliz ve Fransızlar topla 

dôvmeye baĢladı. 18 Mart 1915 denizden büyük bir harekat oldu baĢarısız kaldı (ġubat 1915-Ekim 

1915). 

Mart 1915 Ġngiltere, Fransa ve Rusya arasında Boğazlar‟ın taksimini ôngôren Ġstanbul 

AntlaĢması imzalandı (4 Mart 1915). 

Mayıs 1915 Ermeniler Van‟da büyük bir katliama giriĢtiler (3 Mayıs 1915). 

Mayıs 1915 Yer DeğiĢtirme (Tehcir) Kanunu çıkarıldı. (27 Mayıs 1915, Osmanlı, Ermeni). 

Mayıs 1915 Tehcir Kanunu çıkarıldı ve isyancı Ermeniler çeĢitli yerlerde iskan edildi (14 Mayıs 

1915 Osmanlı, Ermeni). 

1916 

1916 Müttefik Kuvvetleri, Seddülbahir‟den çekildi (Türkiye). 

1916 Orta Asyalılar, Rus ordusunda iĢçi olarak çalıĢtırılmak için askere alma kararına karĢı 

ayaklandılar. Bu ayaklanma, Ruslar‟ın pek çok Kazak‟ı katletmesine sebep oldu. 

1916 Tatar K�zî AbdurreĢit Ġbrahim, Ali Hüseyinzade ve Yusuf Akçuraoğlu gibi Tatarlarla, Azeri 

Ahmet Ağaoğlu Lozan‟da, Rusya Hücreler Ligası (League of the Allogenes of Russia)‟nda bir araya 

gelip, BirleĢik Devletler BaĢkanı Wilson‟a Rusya‟daki dinsel, kültürel ve sosyo-ekonomik baskıya 

dikkat çeken bir dilekçe takdim ettiler. 
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1917 

1917 Mustafa Kemal, Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığına atandı 

1917 Balfour Deklerasyonu yayınlandı. Britanya Hükumeti, Filistin‟de, bir Milli Yahudi Devleti‟nin 

kurulması için desteğini açıkladı. 

1917 Mustafa Kemal, Hicaz Kuvve-i Seferiyyesi Kuvvet Komutanlığına tayin edildi. 

ġubat-Mart 1917 Rusya‟da “ġubat” Ġhtil�li vuku buldu. Petrograd (St Petersburg)‟da isyan 

baĢladı. �ar Nicholas tahtı bıraktı. Prens Lvov yônetiminde geçici Vilayet Hükumeti kuruldu. Hükumet 

ile Petrograd Sovyet‟i arasında güç mücadelesi baĢladı (ġubat/Mart 1917). Ġhtilalin adından Vil�yet 

Hükûmeti‟nin TaĢkent Komitesi ile ĠĢçiler ve Kôylü Temsilcilerinin TaĢkent Sovyeti kuruldu (27 ġubat-

12 Mart 1917). 

Mart 1917 Kazan‟da Müslüman Merkezî ġurası‟nı kurma toplantısı ve Kazan Millî ġurası‟nın 

kuruluĢu (7-20 Mart 1917). 

Mart 1917 ġubat Devriminden hemen sonra Duma‟daki Türk Delegeler ve diğer birkaç grup 

Rusya‟da Müslümanlar Genel Kongresi‟ni toplamak için St. Petersburg‟da bir Rusya Müslümanları 

Geçici Merkez Bürosu oluĢturdular (15-17 Mart 1917). 

Mart-Nisan 1917 Kırım Akmescit‟te Kırım Tatarları için Millî Muhtariyet ilanı toplantısı (25 Mart-7 

Nisan 1917). 

Nisan 1917 Lenin Petrograd‟a geldi. Bütün yetkilerin Sovyetler‟e geçtiğini; savaĢın sona 

ereceğini; kôylüye toprak dğıtılacağını; fabrikaların kontrolünün iĢçilere verileceğini ilan etti. BolĢevik 

Parti, Rusya dahilindeki bütün milletlerin ayrılabilme ve bağımsız devletler kurabilme haklarını 

desteklediğini ilan etti (Nisan 1917). 

Nisan 1917 Orenburg‟da I. Kırgız Birliği (Kazak Birliği) Kongresi yapıldı (Nisan 1917). 

Nisan 1917 TaĢkent‟te yapılan I. Orta Asya Müslümanları Kongresi, Rus kolonizasyon 

siyasetinin durdurulması ve gasbedilmiĢ topraklarının i�desini talep ett (16-23 Nisan 1917). 

Nisan 1917 Bakü‟de Ali Mercan TopçubaĢı baĢkanlığında Kafkasya Müslümanları toplantısı (16-

29 Nisan 1917). 

Nisan 1917 Orenburg‟ta Alihan Bükeyhan baĢkanlığında I. Kazak Kurultayı (1-14 Nisan 1917). 

Bu kurultay‟a katılamamıĢ olan diğer Kazaklar ise 18 Nisan-1 Mayıs 1917 tarihinde Verniy/Alma 

Ata‟da Caynak‟ın baĢkanlığında ayrıca toplandılar. 

Nisan 1917 Kazan‟da Fuat Tuktar baĢkanlığında; Rusya‟nın Federatif Halk Cumhuriyeti olması 

ve de Rusya‟da her halkın Ruslarla eĢit olmalarını talep eden toplantı (9-22 Nisan 1917). 
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Nisan 1917 Ufa‟da I. Ufa Müslümanları Kurultayı ve Müslümanlar Arasında VatandaĢlık Fikrini 

Yayma TeĢkilatı‟nın kurulması (13-17/26-30 Nisan 1917). 

Nisan-Mayıs 1917 Kazan‟da Müslüman Harbî ġurası toplandı (27-30 Nisan/10-13 Mayıs 1917). 

(1-11 Mayıs 1917 Moskova I. Bütün Rusya Müslümanları Kurultayı‟nda gôrüĢülmesi gereken konuları 

tesbit için). 

1-11 Mayıs 1917 Kafkasyalı Ahmet Salih‟in baĢkanlığında Rusya‟daki bütün Türkler‟in siyasi, 

sosyal, kültürel kurum/dernek ve temsilcilerinin katılımıyla, I. Tüm Rusya Müslümanları Kurultayı 

yapıldı: Moskova‟da gerçekleĢti ve bu Kongreye 800 civarında delege katıldı. Bu kongre, Müslüman 

dayanıĢması ve Türk temsilcilerinin egemenliğini gôsterme giriĢiminde oldukça etkileyici bir ôrnek 

oluĢturdu. Kongre toplumsal bir reform ya da din (ôrneğin kadınların konumu) gibi, birbirinden oldukça 

ayrı düĢüncelerin uzlaĢtırılması hususunda bir hayli zorlandı. Ancak; ilk eğitimin yerel dilde olması ve 

sonraki eğitimin de Gaspıralı‟nın Tercüman‟ındaki „Pantürk‟ dille sürmesi gibi konuları da kapsayan 

ulusal varlıkların oluĢumu meselesinde açıkça geniĢ bir destek gôrdü (1-11 Mayıs 1917). 

Haziran-Temmuz 1917 Simbirsk‟te �uvaĢ Kurultayı (20-28 Haziran/1-11 Temmuz 1917). 

Haziran 1917 BaĢkurt Millî ġurası kuruldu (Haziran 1917). 

Haziran 1917 Astrahan‟da A. Mihaylov Ġderov‟un Kalmuklar için Muhtariyet talebi toplantısı 

(Haziran 1917). 

Temmuz 1917 Sultan V. Mehmed ReĢad vefat etti (4 Temmuz 1917 Osmanlı). 

Temmuz 1917 Kazan‟da I. Bütün Rusya Müslümanları Harbî/Askerî ġurası (17-22 Temmuz 

1917). 

Temmuz-Ağustos 1917 Orenburg‟da Zeki Velidi Togan baĢkanlığında I. BaĢkurt Kurultayı 

toplandı (20-25 Temmuz/3-8 Ağustos 1917). 

Temmuz-Ağustos 1917 Kazan‟da Bütün Rusya Müslümanları Ulema Nedvesi (Din Adamları 

Kurultayı) (18-26 Temmuz/31 Temmuz-8 Ağustos 1917). 

Temmuz 1917 Kazan‟da II. Bütün Rusya Müslümanları Kurultayı (21-31 Temmuz 1917). 

Temmuz 1917 Kazan‟da daha ônce toplanmıĢ olan Askerî, Dinî ve II. Bütün Rusya 

Müslümanları Kurultayı‟nın ortak oturumu ile yapılan toplantıda, Ġç Rusya (Ġdil-Ural) Müslümanları 

Millî-Medenî Muhtariyet Ġlanı (22 Temmuz 1917). 

Temmuz 1917 Orenburg‟da II. Kazak Kongresi yapıldı (21-26 Temmuz 1917). 

Temmuz 1917 BolĢevikler, Petrograd‟da yônetimi ele geçirdiler. Troçki tutuklandı, Lenin 

gizlendi. Vilayet Hükumetinin baĢına Kerenski geçti (Temmuz 1917, Rusya). 
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Ağustos-Eylül 1917 Kazan‟da teĢkil edilmiĢ olan Millî Muhtariyet Heyeti Ufa‟ya geçerek burada 

faaliyetlerine baĢladı (28 Ağustos/10 Eylül 1917). 

Ağustos-Eylül 1917 Ufa‟da II. BaĢkurt Kurultayı (28-29 Ağustos/10-11 Eylül 1917). 

Eylül 1917 TaĢkent‟te yapılan II. Orta Asya Müslümanları Kongresi, Otonom Türkistan Federal 

Cumhûriyeti‟nin teĢkili teklifinde bulundu (3 Eylül 1917). 

Eylül 1917 Kiyev‟de Ukraynalıların ônderlik ettiği Rusya‟daki gayr-i Rus Kavimleri Kongresi 

yapıldı. Bu kongreye Ġdil-Ural, Kırım ve Kafkasya Müslümanlarının temsilcilerinden de katılanlar oldu 

(8-15/21-28 Eylül 1917). 

Eylül 1917 Kornilov darbesi, iĢçilerin grevi yüzünden baĢarısız oldu. Kerensky Hükumeti 

zayıfladı (Eylül 1917, Rusya). 

Ekim/Kasım 1917 Rusya‟da BolĢevik “Ekim” Ġhtil�li vuku buldu (25 Ekim-7 Kasım 1917). Askeri 

Ġhtilal Komitesi ve Kızıl Ordu, Vilayet Hükumetinin bütün üyelerini tutuklayarak, hükumet binalarını ve 

KıĢlık sarayı ele geçirdi. Ġkinci Bütün Rusya Sovyetleri Kongresi, yeni idari otorite olarak Halk 

Komiserleri Meclisi‟ni kurdu. Lenin‟in lideri olduğu mecliste, Troçki SavaĢ Komiseri, Yosef (CugaĢvili) 

Stalin (1879-1953) Millî Azınlıklar Komiseri idi. �ncelikle Kôylüye toprak dağıtımı Kararnamesi 

düzenlendi. Bankalar millileĢtirildi ve milli borçlar reddedildi. Kurucu Meclis için yapılan seçimler, 

Ġhtilalci Sosyalist Parti‟ye büyük çoğunluk kazandırdı. BolĢevikler azınlıkta kaldı. Ġhtilal‟in ardından 

TaĢkent Sovyeti, TaĢkent Komitesi‟nden gücü ele geçirdi. 

Kasım 1917 Ataman Dutov komutasındaki Beyaz Kozaklar, Orta Asya‟yı Avrupa Rusyası‟ndan 

ayırdılar (Kasım 1917). 

Kasım 1917 Finlandiya bağımsızlığına kavuĢtu (5-6 Kasım 1917). 

Kasım 1917 TaĢkent Sovyetleri‟nin III. Mahallî Kongresi‟nde, Müslümanlar‟ın mahallî 

hükûmetten atılması kararlaĢtırıldı (15 Kasım 1917). 

Kasım 1917 Halk Komiserleri Sovyeti baĢkanı Lenin ve Milletler Komiseri Stalin‟in imzalarıyla, 

Rus boyunduruğundaki milletlerin Rusya‟dan ayrılabilme hakları ve Müslümanların Ġslamî ib�detlerini 

serbestçe yapabilmelerine dair BolĢevik Beyann�mesi yayınlandı. (15, 20? Kasım 1917). 

Kasım 1917 TaĢkent BolĢevikleri, TaĢkent Sovyeti‟ne hakim olan MenĢevikler ile rek�bet 

edebilmek için, Halk Komiserleri Konsülü‟nü kurdular (19 Kasım 1917). 

Kasım 1917 Moskova‟da Müslüman Komünistleri Kongresi toplandı (4-12/17-25 Kasım 1917). 

Kasım 1917 BaĢkurdistan‟ın Muhtariyet ilanı ve BaĢkurt Millî Muhtar Hükumeti‟nin teĢkili (16/27 

Kasım 1917). 
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Kasım 1917 Hokand‟da yapılan IV. Orta Asya Müslümanları Kongresi, Otonom Türkistan 

Müslüman Geçici Hükûmeti‟nin kurulması ile sona erdi (25-27 Kasım 1917). 

Kasım/Aralık 1917 Ufa‟da Ġç Rusya ve Sibirya Müslümanlarının Millet Meclisi açıldı. 

BaĢkanlığına Sadri Maksudi (Arsal) getirildi (20 Kasım/3 Aralık 1917 Pazartesi). 

29 Kasım 1917 Ġdil-Ural devleti ilan edildi. Bu devlet 1918‟de BolĢeviklerin millet meclisini 

dağıtmalarına kadar egemenliğini korudu (29 Kasım 1917). 

Aralık 1917 Orenburg‟da yapılan III. Kazak Kongresi, Kazak steplerinde Komünizmin 

yayılmasını engellemeye çalıĢan AlaĢ-Orda‟nın liderliğinde bir Kazak Millî Hükûmeti ilan etti (5-13 

Aralık 1917). 

Aralık 1917-Ocak 1918 III. BaĢkurt Kurultayı (20 Aralık 1917-4 Ocak 1918). 

26 Aralık 1917 Rus çarlığı 1917 yılında BolĢevik ihtil�li ile parçalanınca Kırım‟ın bağımsızlık yolu 

da açılmıĢtır. 9 Aralık 1917‟de Kırım Tatar Milli Kurultayı toplanmıĢ; 26 Aralık 1917‟de Kırım Halk 

Cumhuriyeti‟nin kurulduğu il�n edilmiĢtir. Kırım, Nisan 1918‟de Almanlar tarafından da belli bir süre 

iĢgal edilmiĢ; 1920 yılının sonlarına doğru tekrar BolĢeviklerin eline geçmiĢtir. 

1917-1918 Türkler, I. Dünya SavaĢında, Ġngiliz MareĢal Allenby tarafından Filistin‟den çıkartıldı. 

1917-1922 V. Ġ. Lenin (Rusya BolĢevikleri ve Sovyetler Birliği ilk lideri). 

1917-1991 Rusya‟da Komünist BolĢevik yônetim dônemi. 

1918 

1918 Mustafa Kemal, Alman Ġmparatoru tarafından, birinci rütbeden Kılıçlı Cordon ve Prussu 

niĢanı ile taltif edildi. 

Ocak 1918 Rusya‟da Kurucu Anayasa Meclisi Petrograd‟da toplandı, fakat kısa süre sonra Kızıl 

Ordu tarafından feshedildi. Ukrayna bağımsızlığını ilan etti. Bunu takip eden aylarda Ermenistan, 

Azerbaycan, Beyaz Rusya, Latviya ve Litvanya‟nın bağımsızlık ilanları takip etti (Ocak 1918). 

Ocak 1918 Ukrayna Rusya‟dan bağımsızlığını ilan etti. (Ocak 1918). 

Ocak 1918 BolĢevikler‟in Orenburg‟u iĢgali ve BaĢkurt Hükumet üyelerinin tevkif edilmesi (5 

veya 18 Ocak 1918). BolĢevikler zayıflayınca 7 Haziran 1918‟de BaĢkurt hükumeti yeniden 

çalıĢmalarına baĢlar. 

Ocak 1918 Ufa‟da Millî Meclis, Muhtar Ġdil-Ural Devleti‟ni ilan etti (6 Ocak 1918). 

Ocak 1918 Kazan‟da II. Bütün Rusya Müslüman Askerleri Kurultayı (8/21 Ocak 1918). 
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Ocak 1918 Muhtar Ġdil-Ural Devleti Anayasası ilan edildi (16 Ocak 1918). 

Ocak 1918 Milletler Komiserliği‟ne bağlı Ġç Rusya ve Sibirya Müslümanları ĠĢleri Komiserliği 

adıyla bir Müslüman Komiserliği teĢkili (17 Ocak 1918). 

Ocak 1918 TaĢkent Sovyetlerinin IV. Mahallî Kongresi, Hokand Hükûmeti‟ne savaĢ ilan etti 

(Ocak 1918). 

ġubat 1918 Ermeni komitacı ArĢak, Bayburt‟ta katliam yaptı (1 ġubat 1918, Türkiye). 

ġubat 1918 Rusya‟da Julyen takvimi yerine Gregoryen takvimi kullanılmaya baĢlandı (ġubat 

1918). 

ġubat 1918 Hokand Müslüman Hükûmeti, TaĢkent Sovyeti ve Kızıl Ordu tarafından dağıtıldı. Bu 

çatıĢmada pek çok Müslüman katledildi (18 ġubat 1918). 

ġubat 1918 BolĢevikler‟in Kızıl Ordu‟yu kurma kararı (23 ġubat 1918). 

ġubat 1918 BolĢevikler‟in Merkezî Harbî ġura üyelerini tevkif kararları. Bunun üzerine Merkezî 

Harbî ġura üyeleri Kazan‟da Bulak (dere) ôtesine geçtiler. Kazan ikiye bôlündü. BolĢevikler ve Askerî 

ġura taraftarları (27 ġubat 1918). 

ġubat 1918 Basmacı Hareketi/isyanı baĢladı (ġubat 1918). 

ġubat 1918-Eylül 1920 Basmacı Ġsyan Hareketi‟nin ilk safhası. (ġubat 1918-Eylül 1920). 

[Basmacılık: Lügat anlamıyla çapul ve yağmacılık manasını h�vî olan bu kelime, daha sonra Türkistan 

Müslümanlarının Ruslar‟a karĢı giriĢtikleri Millî Ġstikl�l Hareketini karĢılayan kavram haline gelmiĢtir.]. 

Mart 1918 Alman Bahar Harekatı baĢladı (21 Mart 1918). 

Mart 1918 BolĢevikler, Sovyet Sosyalist Tatar-BaĢkurt Cumhuriyeti‟ni kurdular. Daha sonra bazı 

iç sorunlar nedeniyle 29 Mayıs 1928‟de Muhtar Tatar Cumhuriyeti‟ne dônüĢtürdüler. SSCB‟nin 

dağılmasıyla Tataristan‟da da geniĢ çapta bir milli kurtuluĢ hareketi baĢladı. 1992‟de Tataristan tam 

siyasi bağımsızlığını ilan etmiĢ ve Rusya‟dan ayrılma niyetini bildirmiĢtir.Ancak Rusya Parlamentosu 

buna ret cevabı vermiĢtir. Bugün Tataristan Rusya Fedarasyonu‟na bağlı ôzerk bir Türk cumhuriyetidir 

(23 Mart 1918). 

Mart 1918 BolĢevikler‟in Bulak �tesi/Ardı Cumhuriyeti iĢgali ve Merkezî Harbî ġura‟yı 

lağvetmesi (28 Mart 1918). 

Mart 1918 Müslüman Komiserliği‟nin Millî hareketi yoketme teĢebbüsü (9 Mart 1918). 

Mart 1918 Müslüman Komiserliği‟nin Tatar-BaĢkurt Sovyet Cumhuriyeti kurma kararı (22 Mart 

1918). Bu karar 13 Aralık 1919‟da Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafından iptal edilmiĢtir. 
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Mart 1918 Almanya ile Rusya arasında Brest-Litovsk antlaĢması imzalandı. Rusya, Polonya, 

Finlandiya, Baltık toprakları, Ukrayna ve diğer birçok bôlgeyi kaybetti. Rus Sosyal Demokrat ĠĢçi 

Partisi, Rusya Komünist Partisi (BolĢevik) adını aldı (Mart 1918). 

Mart-Nisan 1918-1921 Rusya‟da, Ġç SavaĢ baĢladı (Mart-Nisan 1918). Rusya‟da Troçki 

komutasındaki Kızıl Ordu ve Beyaz Rus kuvvetleri arasında Ġç SavaĢ yılları. Kızıl Ordu galip geldi. 

Nisan 1918 Türkistan Otonom Sovyet Sosyalist Cumhûriyeti kuruldu (Nisan 1998). 

Nisan 1918 BolĢevikler‟in Ufa‟da Millî Meclisi basmaları ve Millî idareye el koymaları (12/25 

Nisan 1918). 

Nisan 1918 Ermeni komitacılar, Kars‟ın doğusundaki Subatan kôyünde 750 Müslümanı Ģehit etti 

(25 Nisan 1918 Osmanlı, Ermeni). 

Mayıs 1918 Ermeni komitacılar, Kars‟ta, aralarında çocukların da bulunduğu 60 Müslümanı 

katletti (1 Mayıs 1918 Osmanlı, Ermeni). 

Mayıs 1918 Azerbaycan‟ın istikl�lini il�nı (28 Mayıs 1918). 

Haziran 1918 Rusya‟da Toplama kampları kuruldu (Haziran 1918). 

Haziran 1918 Ermenilerin I. Dünya SavaĢı‟nda barıĢ istemesiyle Batum AnlaĢması imzalandı (4 

Haziran 1918). 

Haziran 1918 Azerbaycan-Osmanlı AndlaĢması (4 Haziran 1918). 

Temmuz 1918 VI. Mehmet Vahideddin PadiĢah oldu (4 Temmuz 1918 Osmanlı). 

Temmuz 1918 Rus �arı ve ailesi katledildi (Temmuz 1918). 

Temmuz 1918 Rus Sosyal Ġhtil�lci Hükûmeti, TaĢkent Sovyeti‟nin elinden AĢkabat‟ı aldı ve 

Ġran‟daki Ġngiliz kuvvetlerinden yardım/destek talebinde bulundu (Temmuz 1918). 

Temmuz 1918 Sovyetler Birliği‟nin yeni anayasası (geçici) yürürlüğe girdi. �ar ve ailesi 

ôldürüldü (Temmuz 1918). 

Eylül 1918 Sovyet Kızıl Ordusu Kazan‟ı yeniden iĢgal etti (10 Eylül 1918). 

Eylül 1918 Ufa‟da, Rusya‟daki Türk ve Müslüman hükumet ve siyasi partiler ile Müslüman 

olmayan milletlerin hükumet ve siyasi partilerinin katılımıyla bir Devlet DanıĢma Toplantısı yapıldı (8-

23 Eylül 1918). Bir Kurucu Meclis �yesi Kongresi teĢkil edildi. TeĢkil edilen 5 müdür arasında Amiral 

Kolçak da var idi. 5 Müdürden 4‟ü 1 Ocak 1919‟da tevkif edilince Rus �arlığı‟nı yeniden ihya etmek 

isteyen Kolçak tek lider durumuna geldi. 
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Eylül 1918 Nuri PaĢa‟nın Ruslar‟ı yenerek Bakû‟ye girmesi (15 Eylül 1918). 

Eylül 1918 Bulgaristan, Selanik AteĢkes AntlaĢması ile I. Dünya SavaĢından çekildi (29 Eylül 

1918). 

Ekim 1918 Beyrut bağımsızlığını ilan etti (1 Ekim 1918). 

Ekim 1918 Yugoslavya Cumhuriyeti kuruldu (17 Ekim 1918). 

Ekim 1918 Mondros Müt�rekesi‟nin imzalanması (Osmanlı, 30 Ekim 1918). 

Kasım 1918 Moskova‟da yapılan Müslüman Komünistler Kongresi, Rus Komünist Partisi (RCP) 

içinde bir Müslüman Bürosu teĢkil etti (Kasım 1918). 

Kasım 1918 Türk Askerinin Musul‟dan daha Kuzey‟e çekilmesi için Türkiye‟ye Ġngiliz notası (2 

Kasım 1918). 

Kasım 1918 Ġttihat ve Terakki Fırkası kendi kendisini feshetti (5 Kasım 1918 Osmanlı). 

Kasım 1918 Ahmet Ġzzet PaĢa‟nın istifası üzerine, Tevfik PaĢa yeni Osmanlı Hükümetini kurdu 

(11 Kasım 1918). 

Kasım 1918 Macaristan Halk Cumhuriyeti ilan edildi (16 Kasım 1918). 

Aralık 1918 Kral Alexander (Sırp kralı) Belgrad‟da Sırp, Hırvat ve Slovenlerin ortak devletini 

kurdu. BaĢkenti Belgrad olan devlet, tarihe I. Güney-Slav (Yugo Slav) devleti olarak geçti (1 Aralık 

1918). 

Aralık 1918 “Ġstikbal” gazetesi, Faik Ahmet (Barutçu) tarafından Trabzon‟da çıkarılmaya 

baĢlandı (10 Aralık 1918). 

Aralık 1918 “IĢık” adlı milli gazete Giresun‟da çıkmaya baĢladı (16 Aralık 1918). 

1918-1920, 1991 Azerbaycan Cumhûriyeti: Kurucusu Mehmed Emin Resulz�dedir. Kuzey 

Azerbaycan/Güney Kafkasya‟da kurulmuĢ, Gence, sonra Bakû baĢkent olarak kullnılmıĢtır. Sovyet 

Rusya tarafından ortadan kaldırılmıĢtır. 

1919 

1919 Lord Curzon‟un, “Doğu Trakya‟daki Türkler ile Batı Anadolu‟daki Rumlar mübadele 

edilmelidir” yolundaki muhtırası açıklandı. 

1919 Fransa‟nın Marsilya Ģehrinde, “Ermeni Kin Anıtı” dikildi. Fransız bakan Joset Comitte, 

anıtın açılıĢ tôrenine katıldı (1919). 
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1919 Einstein, “Genel Ġzafiyet Teorisi” konusundaki yazısını yayımladı. 

1919 Lenin Müslüman Komünist Partisini dağıttı ve Rusya Komünist Partisi içinde Doğu 

Halklarının Komünist KuruluĢları Bürosu‟nu teĢkil etti (1919 baĢları). 

1919 Almanya ile Versailles/Macaristan ile Triannen/Avusturya ile Saint Gemainı/Bulgarristan 

ile Neully AntlaĢmaları yapıldı/(Cemiyetler kuruldu.) 

Ocak 1919 Ġngilizler, Bağdat‟ı iĢgal etti (10 Ocak 1919). 

Ocak 1919 Paris Konferansı (19 Ocak 1919). 

Ocak 1919 Hürriyet ve Ġdilaf Fırkası, yeniden faaliyete baĢladı (22 Ocak 1919 Osmanlı). 

ġubat 1919 Ġngiliz kuvvetleri AĢk�bad‟dan geri çekildiler (ġubat 1919). 

ġubat 1919 BaĢkurt yônetiminin 22 Kasım 1918‟den itibaren BolĢeviklerle yürütülen iĢbirliği 

çalıĢmaları sonuç vermemiĢ ve BaĢkurt ordusu BolĢeviklere teslim olarak BaĢkurdistan‟ın ôzerkliği 

hayalleri suya düĢmüĢtür (18 ġubat 1919). 

23 Mart 1919 SSCB‟ne dahil bir BaĢkurt Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. BaĢkenti Ufa 

Ģehridir. BaĢkurtlar etnik yapı itibariyle Tatarlara yakındırlar (23 Mart 1919). 

Nisan 1919 Muhtar Ġdil Ural Devleti ve Millî Ġdaresi son buldu (Nisan 1919). 

Mayıs 1919 “Açıksôz” gazetesi Kastamonu‟da çıkmaya baĢladı (15 Mayıs 1919). 

Mayıs 1919 Ġzmir‟in iĢgali (15 Mayıs 1919 Türkiye). 

Mayıs 1919 “Doğrusôz” adlı milli gazete Balıkesir‟de yayınlanmaya baĢladı (22 Mayıs 1919). 

Mayıs 1919 III. Ġngiliz-Afgan SavaĢı, Afganlılar‟ın Sovyetlerle bir Dostluk AntlaĢması 

imzalanmaları sonucunu doğurdu (Mayıs 1919). 

Mayıs 1919 I. Orta Asya Müslüman Komünistleri Kongresi, “BirleĢik Türkistan Sovyet 

Cumhûriyeti” kurulmasını teklif etti (Mayıs 1919). 

Mayıs 1919 Mustafa Kemal [Atatürk], 9. Ordu MüfettiĢi olarak Samsun‟da karaya çıktı. Türk 

KurtuluĢ SavaĢı‟nı baĢlatan meĢ‟ale yanmaya baĢladı (19 Mayıs 1919 Türkiye). 

Haziran 1919 Türk kurtuluĢ SavaĢı‟nın ana adım ve belgelerinden olan Amasya Genelgesi 

yayınlandı. 4. madde, Sivas‟ta toplanılmasını kararlaĢtırıyor (22 Haziran 1919 Türkiye). 

Haziran 1919 I. Dünya SavaĢı sonunda, Ġdilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay BarıĢ 

AnlaĢması imzalandı (26 Haziran 1919). 
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Temmuz 1919 III. Türkistan Komünist Partisi Kongresi, Türkistan‟da Müslümanların hükûmet 

iĢlerinden/gôrevlerinden atılmalarına karar verdi (Temmuz 1919). 

Temmuz 1919 Mustafa Kemal‟in, askerlik ve resmi gôrevlerinden Ġstif� etmesi (8/9 Temmuz 

1919 Türkiye). 

Temmuz-Ağustos 1919 Erzurum Kongresi toplandı: 9 kiĢiĢilik “Heyet-i Temsîliye” (23 Temmuz-7 

Ağustos 1919 Türkiye). 

Eylül 1919 Kızıl Ordu kuvvetleri, Dutov‟un Orta Asya birliğini bertaraf etti (Eylül 1919). 

Eylül 1919 Sivas Kongresi toplandı: 16 KiĢilik “Heyet-i Temsiliye” (4-12 Eylül 1919 Türkiye). 

Eylül 1919 Trakya‟nın Türklüğünü müdafaa eden “Ahali” adlı gazete, Mehmet Behçet (Perim) 

tarafından Edirne‟de yayınlanmaya baĢladı (8 Eylül 1919). 

Eylül 1919 Sivas Kongresi‟nin 8.Umumi Toplantısında “Ġrade-i Milliye” adıyla bir gazetenin 

çıkarılmasına karar verildi (11 Eylül 1919). 

Ekim 1919 Lenin tarafından, TaĢkent Sovyeti‟nden yônetimi/otoriteyi devralması için bir 

Türkistan Komisyonu gônderildi (Ekim 1919). 

Ekim 1919 22 Ekim 1919 Amasya GôrüĢmeleri ve Protokolü (Sivas Kongresi Kararlarının 

Meclis-i Mebûs�n‟ca tescili. Ali Rıza PaĢa Hükumeti) (22 Ekim 1919 Türkiye). 

Kasım 1919 Ġdilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında, Nôyyi BarıĢ AnlaĢması imzalandı (27 

Kasım 1919). 

Aralık 1919 27 Aralık 1919 Mustafa Kemal Ankara‟da (27 Aralık 1919 Türkiye). 

1920 

1920 Cemal PaĢa‟nın Türkistan‟dan K�bil‟e geçiĢi. 

1920 Irak‟daki büyük ayaklanmanın 100 bin Ġngiliz Askerince bastırılması. 

1920 Kızıllar, Rus Ġç SavaĢı‟ndan zaferle çıktılar (1920 baĢları). 

1920 Suriye ve Lübnan‟da Fransız Manda yônetiminin baĢlaması. 

1920 Türk Milliyetçiliğinin güçlü kalemlerinden �mer Seyfettin (1894-1920) ôldü. �. Seyfettin, 

Balıkesir yakınlarında bir kôyde doğmuĢ olup kôkeni Kafkas Türklerindendir. Askerliği dôneminde 

Pantürkçü çevreler içinde etkin olmuĢ, sonraları ise edebiyata yônelmiĢtir. Genç Kalemler, Halka 

Doğru, Türk Yurdu ve Zeka için Ģiirler ve makaleler ile Yeni Mecmua, Büyük Mecmua ve diğerleri için 

ôyküler yazmıĢtır. Birinci Dünya SavaĢı‟ndan hemen ônce Seyfettin Milli Tecrübelerden �ıkartılmıĢ 
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Ameli Siyaset‟ini çıkardı. Seyfettin Yarınki Turan Devleti adındaki bir baĢka çalıĢmasında Arap-Türk 

iĢbirliğine dayanan ancak esas olarak Anadolu‟dan Türkistan‟a uzanan geniĢ bir Türk birliği umudunu 

taĢıyan geleceğin Turan ülküsü gôrüĢünü ortaya koymaktaydı. 

Ocak 1920 H�kimiyet-i Milliye gazetesi Ankara‟da kuruldu (10 Ocak 1920). 

Ocak 1920 Ġstanbul Mebuslar Meclisi‟nin açılıĢı (12 Ocak 1920 Osmanlı). 

Ocak 1920 Pariste, Azeriler ve Gürcüler‟in istikl�lleri için büyük devletlerden sôz almaları (12 

Ocak 1920). 

Ocak 1920 Türkistan Komisyonu, Türkistan‟ın ayrı etnik cumhuriyetlere bôlünmesini teklif etti 

(15 Ocak 1920). 

Ocak 1920 V. Türkistan Komünist Partisi Kongresi, Türk Halklarının Sovyet Cumhûriyeti ve Türk 

Kızıl Ordusu‟nun kurulması teklifinde bulundu (20 Ocak 1920). 

Ocak 1920 Son Osmanlı Meclis-i Mebûsanı‟nda Mis�k-ı Millî‟nin Kabulü (28 Ocak 1920). 

ġubat 1920 Sovyet birlikleri, Hive‟yi ele geçirdi. Hive Hanlığı ve Kongrat Hanedanı sona erdi (2 

ġubat 1920). 

ġubat 1920 TaĢkent Sovyeti, AĢkabat‟ı yeniden ele geçirdi (ġubat 1920). 

Mart 1920 AlaĢ Orda Hükûmeti, BolĢevikler‟e karĢı mücadeleyi bıraktı (Mart 1920). 

Mart 1920 Hintli Müslümanlar‟ın Hil�fet Komitesi‟nin Ġngiltere‟deki temas ve giriĢimleri (2-17 Mart 

1920). 

Mart 1920 16 Mart 1920 Ġstanbul‟un ĠĢgali, Meclisin basılması, sürgünler (16 Mart 1920 

Osmanlı). 

Mart 1920 Amerika BirleĢik Devletleri CumhurbaĢkanı Wilson, Büyük Ermenistan kurulması 

hakkında nota verdi (26 Mart 1920). 

Nisan 1920 Genç Hiveliler ônderliğinde Harezm (Hive) Halk Cumhûriyeti kuruldu (4 Nisan 

1920). 

Nisan 1920 Son Osmanlı Meclis-i Mebusan‟ının süresiz kapatılması (11 Nisan 1920). 

Nisan 1920 Ankara‟da Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin Açılması (23 Nisan 1920 Türkiye). 

Nisan 1920 Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı (29 Nisan 1920 Türkiye). 

Mayıs 1920 Kalinin, Lenin ve Ġnukitze‟nin imzasıyla Tatar Muhtar Sovyet Sosyalist 
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Cumhuriyeti‟nin kurulması kararı (Mayıs 1920). 

Mayıs 1920 TBMM‟nde „Ġstanbul Hükümeti ile Resmi Muhaberenin Memnuiyeti Hakkında‟ 12 

sayılı karar çıkarıldı (6 Mayıs 1920 Türkiye). 

Haziran 1920 Ġdilaf Devletleri Macarlarla, Trianon BarıĢ anlaĢmasını imzaladı (4 Haziran 1920). 

Haziran 1920 Matbuat ve Ġstihbarat Umum Müdürlüğü TeĢkiline Dair Kanun, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi‟nde kabul edildi (7 Haziran 1920). 

Ağustos 1920 Sévres AntlaĢması imzalandı (10 Ağustos 1920 Osmanlı). 

Ağustos 1920 Rus-Ermeni Müt�rekesi (10 Ağustos 1920). 

Ağustos 1920 (Sonraları Kırgız olarak adlandırılacak olan) Kazak Otonom Sovyet Sosyalist 

Cumhûriyeti kuruldu (26 Ağustos 1920). 

Eylül 1920 Sovyet birlikleri, Buhara‟yı ele geçirdi. Buhara Hanlığı ilga edildi ve Mangıt 

H�ned�nlığı sona erdi (Eylül 1920). 

Eylül 1920 Basmacı Ġsyan Hareketi‟nin ilk safhası sona erdi. (Eylül 1920). 

Eylül 1920 Bakû‟de ġark Milletleri Kongresi‟nin Toplanması (Eylül 1920). 

Eylül 1920 Ġstikl�l Mahkemeleri‟nin kurulması (18 Eylül 1920 Türkiye). 

Ekim 1920 Genç Buharalılar ve Buhara Komünist Partisi kontrolünde/yônetiminde, Buhara Halk 

Cumhûriyeti kuruldu. Cumhûriyetin yônetimini üstlenen Faizullah Hocaev (1896-1938), daha sonra da 

BaĢbakan oldu (6 Ekim 1920). 

Ekim 1920 Rusya‟ya gizli bir heyet gônderilmesi (11 Ekim 1920 Türkiye). 

Ekim 1920 Türkiye Komünist Fırkası, Ankara‟da resmen kuruldu (18 Ekim 1920). 

Ekim 1920 Musul Meselesi için Gazi, Anayasanın 19. Maddesi gereğince Meclisi Olağanüstü 

toplantıya çağırdı (18 Ekim 1920 Türkiye). 

Kasım 1920 Yunanistan‟da Venizelos kabinesi düĢtü (1 Kasım 1920). 

Aralık 1920 Ankara Meclis Hükumeti ile Ermenistan arasında Gümrü AnlaĢması imzalandı: 

Ermeniler Sevr‟i red ile Kars ve yôresi Türkler‟e veriliyor. Doğu Cephesi rahatladı (2-3 Aralık 1920). 

1920-1923 Basmacı Hareketi‟nin ikinci safhası. 

1920-1923 Batı Trakya Cumhûriyeti: Batı Trakya‟da kurulmuĢtur. Merkezi Gümülcine idi. 

Yunanistan tarafından yıkılmıĢtır. 
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1921 

1921 Yunanlılar, EskiĢehir‟e doğru ilerlemeye baĢladı. 

1921 Sovyetler Birliği Komünist Partisi 10. Kongresi, Pantürkçülüğü ve Panislamizmi, „burjuva 

demokratik milliyetçiliğe‟ yônelen sapmalar olarak değerlendirip mahkum etti. 

1921 Ġran Kazak Tugayı subaylarından Rıza Han 1921‟de siyaset yazarı Seyyid Ziyaeddin 

Tabatabai‟nin de ônernli rol oynadığı bir darbeyle ordunun baĢına geçti. Sonraki yıllarda savaĢ 

bakanlığı ve Tabatabai‟nin yerine baĢbakanlık gôrevlerini üstlenerek düzeni sağladıktan sonra, 

1925‟te Kaçar hükümdarını devirdi ve kendisini ĢehinĢah ilan etti. 

1921 Kırım Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuĢ ve Rusya‟ya bağlanmıĢtır. 

1921 Tannu-Tıva Halk Cumhuriyeti tamamen SSCB‟ye dahil edilerek kendisine Rusya Sovyet 

Sosyalist Federal Cumhuriyeti içinde bir muhtar bôlge statüsü verildi. 

Ocak 1921 Rus Komünist Partisi Müslüman Bürosu feshedildi (Ocak 1921). 

Ocak 1921 I. Ġnônü SavaĢı (6-10 Ocak 1921 Türkiye). 

Ocak 1921 Buh�ra Hey‟eti‟yle gôrüĢmeden sonra Mustafa Kemal‟in TBMM‟de nutku (17 Ocak 

1921 Türkiye). 

20 Ocak 1921 Dağıstan Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu (20 Ocak 1921). 

20 Ocak 1921 Dağlı Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu (20 Ocak 1921). Sovyetler bir 

yıl geçmeden birer resmi kararname ile Dağlı Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti‟ni altı parçaya 

ayırdı. Bôylece: 20 Kasım 1922‟de �eçenistan; 7 Haziran 1924‟te de ĠnguĢistan �zerk eyaletleri 

teĢekkül ettirildi. 15 Ocak 1934‟te her iki ôzerk eyalet birleĢtirilerek �eçen-ĠnguĢ Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti‟ne çevrildi. II. Dünya SavaĢı sırasında Almanlarla iĢbirliği yapmakla suçlanan �eçen-

ĠnguĢlar, bu yüzden Rusların Ģiddetli baskılarına maruz kaldıkları gibi, 1944‟te de Ortaasya‟ya 

sürgüne gônderildiler. Bu zorunlu gôçün sonucunda �eçen-ĠnguĢ Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 

feshedilerek topraklarının bir kısmı Kuzey Osetya‟ya, bir kısmı da Dağıstan‟a verildi. Bundan tam 13 

yıl sonra 9 Ocak 1957‟de eski ôzerk idare yeniden kuruldu ve bu durum 1990‟lara kadar devam etti. 

1996 yılında yapılan �eçen-Rus savaĢı sonrasında ĠnguĢlar, �eçenistan‟dan ayrıldı. 

Ocak 1921 Ġlk Anayasa. 23+1 ek muvakkat madde (TeĢkil�t-ı EsasiyeK�nunu) (20 Ocak 1921 

Türkiye). 

ġubat 1921 Londra Konferansı (23 ġubat 1921). 

ġubat 1921 Kızıl Ordu Tiflis‟e girdi (25 ġubat 1921). 
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Mart 1921 Türkiye-Afganistan Ġttif�k Mu‟�heden�mesi/Moskova‟da dostluk anlaĢması imzalandı 

(1 Mart 1921). 

Mart 1921 Ġstikl�l MarĢının kabulü (12 Mart 1921 Türkiye). 

Mart 1921 Sovyetler, Harezm Halk Cumhûriyeti‟nin Genç Hiveliler Hükûmeti‟ni azlettiler, 

gôrevden aldılar (14 Mart 1921). 

Mart 1921 Talat PaĢa, Berlin‟de Ermeniler tarafından katledildi (15 Mart 1921). 

Mart 1921 TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında Mu‟�hed�t Ahidn�mesi/Moskova 

AntlaĢması imzalandı (16 Mart 1921). 

Mart 1921 Ermeni Misak Torlakyan, Azerbaycan ĠçiĢleri Bakanı CevanĢir Han‟ı, TepebaĢı‟ndaki 

Pera Palas Oteli ônünde ôldürdü (18 Mart 1921). 

Mart-Nisan 1921 II. Ġnônü SavaĢı (31 Mart-1 Nisan 1921 Türkiye). 

Temmuz 1921 1921 Ġtalyanlar‟ın Anadolu‟dan çekilmesi (5 Temmuz 1921 Türkiye). 

Temmuz 1921 Hil�fet Komitesi‟nin, Karaçi‟de Hil�fet Kongresi‟ni toplaması (8 Temmuz 1921). 

Temmuz 1921 Kütahya-EskiĢehir SavaĢları (10-25 Temmuz 1921 Türkiye). 

Ağustos 1921 Hil�fet Komitesi‟nin toplu direniĢ kararı (1 Ağustos 1921). 

Ağustos 1921 Afganistan, Azerbaycan ve Sovyet Sef�reti‟nden sonra Ankara‟ya Buh�ra 

Cumhûriyeti Sef�ret Heyeti‟nin gelmesi (2 Ağustos 1921 Türkiye). 

Ağustos 1921 Mustafa Kemal PaĢa‟nın BaĢkumandanlığına dair kanun, TBMM‟de kabul edildi 

(5 Ağustos 1921 Türkiye). 

Ağustos 1921 Milli Mücadeleyi destekleyen “Türkoğlu” gazetesi Bolu‟da yayımlanmaya baĢladı 

(15 Ağustos 1921). 

Ağustos 1921 Sakarya Meydan Muh�rebesi‟nin BaĢlaması (23 Ağustos 1921 Türkiye). Zafer: 13 

Eylül 1921 

Eylül 1921 Sakarya Zaferi ertesinde Azerbaycan, Kırım Türk heyetlerinin gelerek kutlamaları (12 

Eylül 1921 Türkiye). 

Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi‟nin zaferle sonuçlanması (13 Eylül 1921 Türkiye). 

Eylül 1921 19 Eylül 1921 Atatürk‟e Gazi ve MareĢal Rütbesi verilmesi (19 Eylül 1921 Türkiye). 

Ekim 1921 Enver PaĢa (1881-1922), Sovyetler‟e yardım için Buhara‟ya geldi, fakat Basmacılar 
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ile iĢbirliğine baĢladı (Ekim 1921). 

Ekim 1921 TBMM Hükümeti ile Mavera-i Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Gürcistan ve 

Ermenistan) arasında Kars AntlaĢması imzalandı (13 Ekim 1921). 

Ekim 1921 Azerbaycan Elçisi Abilov‟un, TBMM Reîsi M. K. PaĢaya güven mektûbunu sunması 

(17 Ekim 1921 Türkiye). 

Ekim 1921 Türk-Fransız Ankara Ġdil�fn�mesi (20 Ekim 1921). 

Kasım 1921 Ankara‟da Azerbaycan Elçiliği‟nin açılması (18 Kasım 1921 Türkiye). 

Kasım 1921 Japonya baĢbakanı Hara ôldürüldü (18 Kasım 1921). 

Aralık 1921 Ġkinci Hil�fet Kongresinin Toplanması (Aralık 1921). 

Aralık 1921 Ermeniler, Sait Halim PaĢa‟yı Roma‟da katletti (6 Aralık 1921). 

1922 

1922 San Remo Konferansı kararları, TBMM‟de reddedildi. 

1922 Kabartay-Balkar �zerk oblastı oluĢturuldu. 1936‟da da ôzerk cumhuriyet statüsüne 

kavuĢtu. 

1922 Anti-BolĢevik Müslüman �rgütler Kongresi toplandı ve bu toplantıda Bağımsız Türkistan 

Türk Cumhuriyeti adıyla geçici bir hükümetin oluĢturulması kararlaĢtırıldı. 

1922 Ġdil-Ural Millet Meclisi tarafından seçilen, Millî Ġdare (1918-1920‟li yıllarda sürgünde) 

ortadan kalktıktan sonra da faaliyetlerine Paris vb. yerlerde devam eden Sulh Heyeti dağıldı 

1922 Cemiyet-i Akvam, Filistin‟de Ġngiltere yônetiminde bir manda idaresi kurdu. 

1922 Ġngiltere, Mısır‟ın bağımsızlığını kabul etti. 

Ocak 1922 Ankara Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında dostluk antlaĢması imzalandı (2 

Ocak 1922). 

ġubat 1922 Buhara Komünist Partisi, Rus Komünist Partisi‟nin kontrolü altına girdi (ġubat 

1922). 

Haziran 1922 Ziya Gôkalp, Diyarbakır‟da, “Küçük Mecmua” adlı dergiyi yayımlamaya baĢlandı 

(18 Haziran 1922-5 Mart 1923 arası toplam 33 sayı). 

Ağustos 1922 Enver PaĢa ôldürüldü. Bu kayıp, Basmacı Hareketi‟nin tedrîcen güç 

kaybetmesine sebep oldu (Ağustos 1922). 
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Temmuz 1922 Mustafa Kemal PaĢa‟ya süresiz baĢkomutanlık verilmesi (20 Temmuz 1922 

Türkiye). 

Temmuz 1922 Cemal PaĢa, Tiflis‟te Ermeniler tarafından ôldürüldü (22 Temmuz 1922). 

Ağustos 1922 Kocatepe‟den Büyük Taarruzun BaĢlaması 26 Ağustos/1 Eylül 1922 Büyük 

Taaruz (26 Ağustos 1922 Türkiye). 

Ağustos 1922 Yunan Ordusu‟nun tamamen sarılması ve imh� edilmesi suretiyle “Dumlupınar 

(BaĢkomutan) Meydan Muh�rebesi” nin kazanılması (30 Ağustos 1922 Türkiye). 

Eylül 1922 BaĢkomutan Mustafa Kemal PaĢa‟nın Ordu‟ya Bey�nn�mesi: “Ordular; Ġlk hedefiniz 

Akdeniz‟dir, Ġleri!” (1 Eylül 1922 Türkiye). 

Eylül 1922 Türk Süv�rîleri‟nin Ġzmir‟e giriĢi ve Kadife Kale‟ye Türk bayrağının çekilmesi (9 Eylül 

1922). 

Eylül 1922 Batı Anadolu‟nun Yunan ordusundan tamamen temizlenmesi (18 Eylül 1922 

Türkiye). 

Eylül 1922 Yunan kralı Konstantin tahtını bıraktı (27 Eylül 1922). 

Ekim 1922 Mudanya Konferansı‟nın baĢlaması (3 Ekim 1922). 

Ekim 1922 Fransa, Ġngiltere, Ġtalya ve Türkiye arasında Mudanya AteĢkes AntlaĢması imzalandı. 

Daha sonra da Yunanistan anlaĢmayı imzalayarak Trakya‟yı, Meriç sınır olmak üzere Türklere 

bırakmıĢtır (11 Ekim 1922). 

Ekim 1922 Yunan Hükümeti‟nin Mudanya AteĢkes AnlaĢması‟nı onaylaması (13 Ekim 1922). 

Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi (AteĢkes AnlaĢması)‟nin yürürlüğe girmesi (15 Ekim 1922). 

Ekim 1922 M. K. PaĢa‟nın, Tevfik PaĢa‟ya iletilmek üzere Millî Hükûmet‟in Ġstanbul temsilcisi 

H�mit Bey‟e cev�bî telgrafı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordularının kazandığı kesin zaferin tabiî 

neticesi olmak üzere vukûu yakın olan barıĢ konferansında Türkiye Devleti yalnız ve ancak Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Hükûmeti tarafından temsil olunur” (18 Ekim 1922 Türkiye). 

Ekim 1922 Re‟fet PaĢa‟nın maiyetinde Ġstanbul‟a gelen 100 Türk jandarmasının Sirkeci 

Ġskelesi‟nde karaya çıkıĢı (20 Ekim 1922 Türkiye). 

Ekim 1922 Ġdilaf Devletleri‟nin TBMM Hükümeti ve Ġstanbul Hükümeti temsilcilerini 13 Kasım 

1922‟de Lozan‟da toplanacak barıĢ konferansına davet etmeleri (27 Ekim 1922). 

Ekim 1922 Devletin kontrolünü ele geçiren Benito Mussolini, iktidara geldi ve faĢizm ilan etti (28 

Ekim 1922). 
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Ekim 1922 Bakanlar Kurulu‟nun Lozan Konferansı delegesi adaylarını belirlemesi: Ġsmet PaĢa, 

Rıza Nur, Hasan Hüsnü (31 Ekim 1922 Türkiye). 

Kasım 1922 Hil�fet ve Saltanat‟ın birbirinden ayrılarak Saltanat‟ın lağvı hakkında TBMM‟si 

kar�rı. 1 Kasım 1922 gecesi ve ertesi gününün Bayram kabul edilmesine dair TBMM kararı. Karar 

Yıldız Sarayı‟nda Vahîdeddin‟e Refet PaĢa tarafından tebliğ edilmiĢtir (1 Kasım 1922 Türkiye). 

Kasım 1922 Mustafa Kemal PaĢa‟nın “Petit Parisien” muh�birine-barıĢ Ģartları, dahili ve harici 

siyasi meseleler hakkında-demeci: “… Biz ne BolĢevikiz, ne de Komünist; ne biri, ne diğeri olamayız. 

�ünkü biz milliyetperver ve dinimize hürmetk�rız” (2 Kasım 1922 Türkiye). 

Kasım 1922 Tevfik PaĢa Kabinesi‟nin istifası. Refet PaĢa‟nın Ġdil�f devletleri generallerinin 

katılımıyla yapılan “Generaller Toplantısı”nda “Bugün ôğleden sonra Ġstanbul‟da Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Hükûmeti id�resinin baĢlamıĢ olduğunu” resmen bey�n etmesi. (4 Kasım 1922 Osmanlı). 

Kasım 1922 Osmanlı Devleti‟nin resmî gazetesi olan “Takvîm-i Vakayi”nin son sayısının çıkarak 

kapanması (4 Kasım 1922 Osmanlı). 

Kasım 1922 Ġstanbul‟un idaresine el konulduğuna dair Ankara Hükûmeti kararı “Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Hükûmeti 4 Kasım 1922 ôğle vaktinden itibaren Ġstanbul‟un idaresine el koymuĢtur”nın 

Refet PaĢa aracılığıyla Ġstanbul Hükûmeti‟ne tebliği (4/5 Kasım 1922). 

Kasım 1922 Ġstanbul‟un yônetimine el konulduğuna dair Ankara Hükümeti kararının Ġstanbul 

Hükümeti‟ne tebliği (5 Kasım 1922 Türkiye). 

Kasım 1922 Türk delegasyonunun Ġstanbul‟dan Lozan‟a hareketi (9 Kasım 1922 Türkiye). 

Kasım 1922 VI. Mehmet Vahidettin, son Selamlık Tôreni‟ne katıldı (10 Kasım 1922 Osmanlı). 

Kasım 1922 Ġsmet PaĢa‟nın sabah, Lozan‟dan Paris‟e geliĢi. Fransa BaĢbakanı Poincare ve 

Franklin Bouillon‟la gôrüĢmesi (15 Kasım 1922). 

Kasım 1922 Vahidettin‟in “Halîfe-i Müslimîn” imz�sı ile iĢg�l orduları BaĢkumandanı 

Harrington‟a sığınma mektubu: “Ġstanbul‟da hayatımı tehlikede gôrdüğümden Ġngiltere Devlet-i 

Fehîmesi‟ne iltic� ve bir an evvel Ġstanbul‟dan baĢka yere naklimi taleb ederim efendim” (16 Kasım 

1922 Osmanlı). 

Kasım 1922 Son Osmanlı Sult�nı Vahideddin‟in maiyeti ile birlikte, Malaya adlı Ġngiliz harb 

gemisiyle Ġstanbul‟dan Malta‟ya gitmesi/ülkeyi terk etmesi (17 Kasım 1922). 20 Kasım 1922‟de 

Maltaya gelen Sultan, kısa bir müddet burada kaldıktan sonra, Hicaz Kralı‟nın daveti üzerine, Hicaz‟a 

gitmiĢ, daha sonra da Avrupa‟ya geçerek San Remo Ģehrinde yerleĢmiĢ ve 15 Mayıs 1926‟da burada 

vefaat etmiĢtir. 

Kasım 1922 Vahideddin‟in Halifelikten uzaklaĢtırıldığına dair ġeriye Vekili Vehbi Efendi‟nin 
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Fetv�sı (18 Kasım 1922 Türkiye). 

Kasım 1922 TBMM kararıyla, Vahideddin‟in halifelikten hal‟i, yerine Abdülmecid Efendi‟nin 

halifeliğe seçilmesi (19 Kasım 1922 Türkiye). 

Kasım 1922 Lord Curzon ile Poincare‟nin Lozan‟a geliĢleri. Lozan yakınlarında Curzon-

Poincare-Mussolini gôrüĢmesi (19 Kasım 1922 Türkiye). 

Kasım 1922 Mont Benon garzinosunda Lozan Konferansı‟nın baĢlaması, açılıĢ tôreni. Tôrende 

Ġsmet PaĢa da bir konuĢma yapmıĢtır (20 Kasım 1922). 

Kasım 1922 Lozan Konferansı‟nın ilk oturumu ve konuları gôrüĢmek üzere 3 komisyon 

oluĢturulması. Bu konferansa katılan Türk Heyeti: Reis: Ġsmet PaĢa, azalar: Sinop Mebusu Rıza Nur, 

Trabzon Mebusu Hasan (Saka) (21 Kasım 1922). 

Kasım 1922 Ġsmet PaĢa‟nın Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanı Lord Curzon ile Musul konusunda 

gôrüĢmesi (28 Kasım 1922). 

Kasım 1922 Doğu Trakya‟nın Yunanlılarca boĢaltılmasının tamamlanması (30 Kasım 1922 

Türkiye). 

Kasım 1922 Mustafa Kemal (Atatürk) ônderliğindeki Türk Milliyetçileri, Osmanlı Saltanatı‟nı ilg� 

ettiler (17-22 Kasım 1922). 

Aralık 1922 Rus Sovyet Federal Sosyalist Cumhûriyeti‟nin birer parçası olarak kurulan Türkistan 

ve Kırgız (Kazak) Otonom Sovyet Sosyalis Cumhûriyetleri‟nin de dahil olduğu, Sovyet Sosyalist 

Cumhûriyetler Birliği kuruldu. Katılan cumhuriyetler: Rusya SSC, Ukrayna SSC, Beyaz Rusya SSC ve 

Mavera-i Kafkas SSC (Aralık 1922). 

Aralık 1922 Mustafa Kemal PaĢa‟nın, Ankara‟da, Hakimiyet-i Millîye, Yeni Gün ve �ğüt 

gazeteleri muh�birlerine “Halk Fırkası” adıyla siyasî bir parti kurma niyetinde olduğunu bildiren demeci 

ve Ġstanbul Mebusu Dr. Adnan (Adıvar) Bey‟in Meclis Ġkinci Reisliği‟nden istif�sı (6 Aralık 1922). 

Aralık 1922 Türk Ocağı, Ankara‟da yeniden açıldı (29 Aralık 1922). Gazi Mustafa Kemal, Ocak 

1923‟de 1000 TL. maddi yardımda bulundu. 14 Ocak 1923 günü Ankara Türk Ocağı‟nı ziyaret etti. 

Aralık 1922 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu (30 Aralık 1922). 

1922-1946 Mihail Kalinin (Sovyetler Birliği). 

1922-1953 Yosef Stalin dônemi (Sovyetler Birliği). 

1923 

1923 Mustafa Kemal‟in annesi Zübeyde Hanım Ġzmir‟de ôldü. KarĢıyaka‟ya gômüldü. 
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1923 Lozan BarıĢ AntlaĢması‟nın 20. maddesi gereğince, Türkiye, Kıbrıs‟ın Ġngiltere‟ye ilhakını 

kabul etti. 

1923 Ermeni asıllı Münib Boya, Van Milletvekili olarak TBMM‟ne girdi (1923). 

Ocak 1923 Lozan‟da Türkiye ile Yunanistan arasında askeri ve sivil esirler ile din esasına dayalı 

azınlıkların değiĢimi konusunda iki sôzleĢme imzalanması (30 Ocak 1923). 

ġubat 1923 Türk karĢı tekliflerinin verilmesi. Curzon‟un son demeci: “�mit ederim ki Ġsmet PaĢa, 

umduğumdan daha çok fedakarlık yaptığımın farkındasınız. SavaĢ olabilir. Kabul etmenizi istirham 

ederim. Vatanınızı kurtarmak için Ġsmet PaĢa yarım saatinz var.” Konferans‟ın kesintiye uğraması (4 

ġubat 1923). 

ġubat 1923 Türk Delegasyonu‟nun Lozan‟dan ayrılıĢı (7 ġubat 1923). 

ġubat 1923 Türk Lozan Delegasyonu BükreĢ‟e geldi ve Ġsmet PaĢa Hükümete rapor sundu (10 

ġubat 1923). 

ġubat 1923 Lozan Delegasyonu‟nun Ġstanbul‟a dônüĢü, General Harington‟la Ġ. PaĢa‟nın 

gôrüĢmesi (16 ġubat 1923 Türkiye). 

Mart 1923 Türkistan Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile Buhara ve Harezm Halk 

Cumhûriyetleri I. Konferansı, bu üç cumhûriyetin ekonomik ve id�rî birliğini hedefleyen bir Orta Asya 

Ekonomik Konseyi teĢkil etti (Mart 1923). 

Nisan-Temmuz 1923 Lozan Konferansı ikinci dônem çalıĢmalarının baĢlaması ve imzası (23 

Nisan-24 Temmuz 1923 Türkiye). 

Haziran 1923 Stalin, “Sultan Galiyevizm”i ve bağımsız bir Türkistan kurulmasını amaçlayan 

Müslüman Komünist isteklerini kınadı, reddetti (Haziran 1923). 

Temmuz 1923 I. Sovyet Kongresi (30 Aralık 1922)‟nin Moskova‟da kabul ettiği 

Muk�velen�me‟ye istinaden, Merkez Ġcr� Komitesi‟nce tashih�t ve ta‟dîlatı yapılarak hazırlanan 1922 

tarihli yeni Sovyet Anayasası, 6 Temmuz 1923 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhûriyetler Birliği Merkez 

Ġcr� Komitesi tarafından onaylanmıĢ ve Sovyetler Birliği‟nin kuruluĢunu resmileĢtiren bir belge olarak 

yürürlüğe girmiĢtir. Anayasa‟nın ikinci kısmındaki Muk�velen�me‟de zikredilen ve Sovyet Sosyalist 

Cumhûriyetler Ġttih�dı‟nı teĢkil eden Cumhûriyetler ise Ģunlardır: Rusya Federal Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve 

M�ver�-yı Kafkas Federal Sovyet Sosyalist Cumhûriyeti (SS Azerbaycan, SS Gürcistan, SS 

Ermenistan Cumhûriyetleri). 

Temmuz 1923 Lozan Mu‟�hedesi‟nin imzası (23 Ağustos tarihinde de TBMM‟de onaylanarak 

yürülüğe girmiĢtir) (24 Temmuz 1923 Türkiye). 
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Ağustos 1923 Rauf Bey‟in Ġcr� Vekilleri Hey‟eti Reisliği‟nden ayrılıĢı (4 Ağustos 1923 Türkiye). 

Ağustos 1923 II. Devre için seçilen millet vekillerinin Halk Fırkası kurulması hakkında gôrüĢmek 

üzere TBBM‟de gôrüĢme yapması (7 Ağustos 1923). Mustafa Kemal PaĢa‟nın toplantıda, Halk Fırkası 

kurulması hakkında yaptığı uzun konuĢma (8 Ağustos 1923). 

Ağustos 1923 Halk Fırkası Niz�mn�me Taslağı‟nın millet vekillerine dağıtılması ve gôrüĢmelerin 

baĢlaması (9 Ağustos 1923 Türkiye). 

Ağustos 1923 Ġsmet PaĢa‟nın Lozan‟dan Ġstanbul‟a dônüĢü (10 Ağustos 1923 Türkiye). 

Ağustos 1923 II. Devre T.B.M.M.‟nin açılması ve çalıĢmalarına baĢlaması (11 Ağustos 1923 

Türkiye). 

Ağustos 1923 TBMMeclisi‟nde yeni Ġcr� Vekilleri Heyeti seçimi (Ġcr� Vekilleri Heyeti Reisi: 

Ġstanbul mebusu Fethi (Okyar) Bey, Adliye Vekili: Ġzmir mebusu Seyit Bey, Dahiliye Vekili: Ġstanbul 

mebusu Fethi (Okyar) Bey,… (14 Ağustos 1923 Türkiye). 

Ağustos 1923 Lozan BarıĢ AntlaĢması‟nın, TBMM‟de onaylanması (23 Ağustos 1923 Türkiye). 

Eylül 1923 “Halk Fırkası”nın kuruluĢu ve Mustafa Kemal PaĢa‟nın genel BaĢkanlığına seçilmesi. 

Genel Sekreterliğine de Receb (Peker) Bey‟in tayin edildiği Fırkanın kuruluĢ dilekçesi, 23 Ekim 1923 

tarihinde Dahiliye Vek�leti‟ne verilmiĢtir (11 Eylül 1923 Türkiye). 

Ekim 1923 Harezm Halk Cumhûriyeti yerine, Harezm Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu 

(Ekim 1923). 

Ekim 1923 Ankara ġehri‟nin, Türkiye Devleti‟nin Hükûmet Merkezi olduğuna dair TBMMeclisi 

kararı (13 Ekim 1923). 

Ekim 1923 “Ġz�le-i ġek�vet Kanûnu”nun TBMM‟de kabulü (18 Ekim 1923 Türkiye). 

Ekim 1923 Halk Fırkası‟nın kuruluĢ dilekçesinin Genel BaĢkan Gazi Mustafa Kemal ve Genel 

Sekreter Receb (Peker) imz�larıyla D�hiliye Vek�leti‟ne verilmesi (23 Ekim 1923 Türkiye). 

Ekim 1923 Halk Fırkası Meclis Grubu‟nun M. K. PaĢa‟nın baĢkanlığında toplanması ve M. K. 

PaĢa‟nın bir gün ônceki isteği üzerine aldığı Ġcr� Vekilleri Heyeti‟nin‟nin istif�sını bildirmesi. Kararın 

TBMM‟de okunması (27 Ekim 1923 Türkiye). 

Ekim 1923 AkĢam �ankaya‟da yemek esnasında Mustafa Kemal PaĢa‟nın hazır bulunanlara 

s�zi: “Yarın Cumhûriyet il�n edeceğiz!”. Gece, M. K. PaĢa‟nın Ġsmet PaĢa ile T. Es�siye Kanûnu‟nun 

bazı maddeleri hakkında değiĢiklik teklifi hazırlamaları ve K�nûna “Türkiye Devleti‟nin ġekl-i Hükûmeti 

Cumhûriyettir” kaydının konulması (28 Ekim 1923 Türkiye). 
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29 Ekim 1923 TBMM‟de Cumhûriyet‟in Ġl�nı: Mustafa Kemal PaĢa‟nın Halk Fırkası toplantısında 

Hükumet buhranını gidermek için T. Es�siye Kanûnu‟nun bazı maddelerinin tavzîhinin gerektiğini 

bildirmesi ve Cumhûriyet‟in il�nı hususundaki teklifinin kabul edilmesi. Toplanan T.B.M.Meclisi‟nde 

“TeĢkîl�t-ı Es�siye K�nûnu‟nun bazı maddelerinin değiĢtirilmesine dair Kanun teklifi”nin derhal 

müz�keresinin teklifi ve “Türkiye Devleti‟nin Hükûmet Ģeklinin Cumhûriyet olduğu” nun “YaĢasın 

Cumhûriyet” sesleri arasında kabulü… Mehmet Emin (Yurdakul) Bey‟in TBMM‟de konuĢması: “… Bu 

hükûmetin temellerinin, arzın temelleri kadar sağlam olmasını isterim. Cumhûriyet‟in ruhu ônünde 

tazîmen ayağa kalkarak üç kere “YaĢasın Cumhûriyet” diye hükumetimizi kutlamalarını muhterem 

arkadaĢlardan temennî eylerim”. M.Emin Bey‟in bu sôzleri üzerine milletvekilleri “YaĢasın 

Cumhûriyet!” diye üç defa bağırmıĢlardır. TBMM‟de gizli yapılan seçimle Mustafa Kemal PaĢa 158 

reyin tamamını alarak Türkiye Cumhûriyeti Reisliğine seçilmesi ve T.C.‟nin ilk CumhûrbaĢkanı olarak 

yaptığı teĢekkür konuĢmasında: “…Türkiye Cumhûriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır”. 

Mustafa Kemal PaĢa‟nın, Fransız muharriri Maurice Pernot‟e demeci: “… Memleketimizi yenileĢtirmek 

istiyoruz. Bütün mes�imiz Türkiye‟de asrî, bin�enaleyh batılı bir hükûmet oluĢturmaktır. Medeniyete 

girmek arzu edip de, batıya yônelmemiĢ millet hangisidir? ” Türkiye Cumhuriyeti Kurulduğunda 

bağımsız tek Türk devletiydi (29 Ekim 1923 Türkiye). 

Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilk CumhurbaĢkanı, Mustafa Kemal Atatürk oldu (29 Ekim 

1923). Gôrevini vefat ettiği 10 Kasım 1938‟e kadar sürdürdü. 

30 Ekim 1923 Ġlk Cumhuriyet Hükumeti kuruldu: Cumhûrreisi Mustafa Kemal PaĢa tarafından 

BaĢvek�lete Malatya mebusu Ġsmet PaĢa (Ġnônü) nın atanması. Arkasından Ġsmet PaĢa 

baĢkanlığında yeni kabine kurulmuĢ (BaĢvekil: Ġsmet PaĢa, Adliye Vekili: Ġzmir mebusu Seyit Bey, 

Dahiliye Vekili: Kütahya mebusu Ferit Bey, Genelkurmay Vekili: Ġstanbul mebusu Fevzi PaĢa, Hariciye 

Vekili: Malatya mebusu Ġsmet PaĢa, Ġktisad Vekili: Trabzon mebusu Hasan (Saka) Bey, Maarif Vekili: 

Adana Mebusu Ġsm�il Saf� Bey, Maliye Vekili: GümüĢane mebusu Hasan Fehmi Bey, Müb�dele, Ġm�r 

ve Ġsk�n Vekili: Ġzmir mebusu Mustafa Necati Bey, Millî Müd�faa Vekili: Karesi mebusu K�zım (�zalp) 

PaĢa, N�fia Vekili: Trabzon mebusu Muhtar Bey, Sıhhiye Vekili: Ġstanbul mebusu Dr. Refik (Saydam) 

Bey, ġeriye ve Evk�f Vekili: Manisa mebusu Mustafa Fevzi Efendi) ve TBMM‟den güvenoyu almıĢtır. 

Güvenoyu üzerine Ġsmet PaĢa bir konuĢma yapmıĢtır (30 Ekim 1923 Türkiye). 

Kasım 1923 Fethi (Okyar) Bey‟in TBMMeclisi BaĢkanlığı‟na seçilmesi (1 Kasım 1923 Türkiye). 

Kasım 1923 Mustafa Kemal PaĢa‟nın “Halk Fırkası Reisliğine vek�let etmesi için” Ġsmet PaĢa‟ya 

yazısı: “Halk Fırkası Genel BaĢkanlığı ile fiilen uğraĢmağa bugünkü vazifem müsait olmadığından z�t-

ı devletlerini vekil tayin ediyorum” (19 Kasım 1923 Türkiye). 

Kasım 1923 Halk Fırkası Genel BaĢkan Vekili Ġsmet PaĢa‟nın illerdeki Anadolu ve Rumeli 

Müd�faa-i Hukûk Merkezlerine tamimi: “… Bütün vatana kurtuluĢ ve bağımsızlığı getiren Anadolu ve 

Rumeli Müd�faa-i Hukûk Cemiyeti, bugünden itibaren Halk Fırkası‟na dônüĢecek ve Cemiyetin bütün 

id�re kurulları olarak vazifeye devam edeceklerdir.” (20 Kasım 1923 Türkiye). 
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1923-1933 Basmacı Hareketi‟nin ikinci safhası: Türkistan‟da Sovyetler‟e karĢı, aralıklı olarak 

Basmacı baskınları devam etti. 

1924 

1924 �in-Sovyet AntlaĢması, iki ülke arasında diplomatik iliĢkileri yeniden baĢlattı. 

1924 Moğolistan Halk Cumhuriyeti kuruldu. 

1924 Ankara‟da Türk Ocakları‟nın I. Kongresi (135 Ocak‟tan temsilcilerin katılımıyla) yapıldı: 

Tanrıôver, Türk Ocaklan‟nın esas amacını, Türk kültürünü koruma ve Kemalist reformları savunma 

olarak belirledi. Dernek, çabalarını Türkiye‟nin modernleĢmesi için büyük ya da az nüfuslu her yerde 

çalıĢmalar yürüten Cumhuriyet Halk Partisi‟yle iĢbirliği üzerinde yoğunlaĢtırdı. Türk Ocakları için bu,-

Batı müziğinin tanıtılması,-tiyatro gôsterileri ve-sportif faaliyetler,-Türkçenin yanı sıra Fransızca ve 

Ġngilizce dergi ve kitaplarla kitaplık ve okuma odalarının kurulması,-çağdaĢ eğitim terimleriyle ifade 

edilen yoğun bir BatılılaĢma kampanyasıyla ilgilenmek gibi konularda etkinlikler gôstermeyi 

kapsıyordu. 1930‟da �rgüt Ankara‟da kendi matbaasını açtı. �ye sayısı 1925 yılında 217 Ģubede 

30.000 iken, 1930‟da Türkiye çapında 257 Ģubede 32.000 üyeye çıktı. 1927 yılında Türk Ocaklarının 

etkinlik alanlarının ancak Türkiye sınırları içinde olması gerektiği Ģeklinde bir Tüzük ve Program 

değiĢikliği yapıldı. 1931 Martı‟nda Türk Ocakları‟nın kapatılıp yerine bütünüyle yeni devletin ideolojisi 

ve propagandasına yônelecek olan Halk Evleri kuruldu. 

1924 Türkiye‟de Türkçülüğün, Türk Milliyetçiliği‟nin idoloğu Ziya Gôkalp (1876-1924) ôldü. 

Ocak 1924 Lenin ôldü ve ardından Sovyet Sosyalist Cumhûriyetler Birliği‟nde bütün yetkiler/güç 

Stalin‟in eline geçti (Ocak 1924). 

Ocak 1924 Sovyetler Birliği anayasası uygulanmaya baĢlandı (Ocak 1924). 

Ocak 1924 “Hafta Tatili hakkında K�nûn”un TBMMeclisi‟nde kabulü (2 Ocak 1924 Türkiye). 

Ocak 1924 Ġstanbul Ġstikl�l Mahkemesi‟nde Ġstanbul gazetecilerinin beraatine karar verilmesi (2 

Ocak 1924 Türkiye). 

ġubat 1924 Halife Abdülmecit için Ġstanbul‟da son Cuma selamlığı tôreni yapıldı (29 ġubat 

1924). 

Mart 1924 Hil�fet‟in, ġeriye ve Evk�f Vek�leti‟nin ilg�sı ile Tevhîd-i Tedrîs�d K�nûnu‟nun kabûlü 

hakkındaki k�nûn kabul edildi (3 Mart 1924 Türkiye). 

Mart 1924 Hil�fet ilg� edildi (3 Mart 1924 Türkiye). 

Mart 1924 Halife Abdulmecit Efendi ve Osmanlı hanedan mensupları yurtdıĢına çıkarıldı (4 Mart 

1924). 
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Nisan 1924 ġer‟iye Mahkemeleri kaldırıldı. Kanuna gôre; dini mahkemeler birleĢtirildi. Kanunun 

mayıs baĢından itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı (8 Nisan 1924 Türkiye). 

Nisan 1924 1924 Anayasası kabul edildi (20 Nisan 1924 Türkiye). 

Nisan 1924 Anadolu-Bağdat Demiryolu‟nun devletçe satın alınmasını ôngôren kanun kabul 

edildi (23 Nisan 1924 Türkiye). 

Mayıs 1924 Yunus Nadi Abalıoğlu “Cumhuriyet” gazetesini çıkarmaya baĢladı (7 Mayıs 1924). 

Haziran 1924 Haliç Konferansı‟nın bitiĢi: Konferanstan sonra Musul meselesi Milletler 

Cemiyeti‟ne gôtürülmüĢtür. Cemiyet-i Akv�m, Komisyon Raporunu Eylül 1925‟de ele almıĢ ve tarafları 

çağırmıĢtı. Tevfik RüĢtü bir heyetle gitmiĢ, gôrüĢmelerin bir bir netice vermemesi üzerine de Cemiyet-i 

Akvam, Lahey Adalet Divanı‟ndan mesele hakkındaki gôrüĢünü sormuĢtu. Bunun üzerine Adalet 

Divanı gôrüĢünü almak için Türkiye‟yi davet etmiĢti. Türkiye ise, Cemiyet-i Akv�m‟a, Musul 

Meselesi‟nin Lahey Adalet Divanına gôtürülmesi hususunda bir yetki vermediği gerekçesiyle Adalet 

Divanı‟nın bu çağrısını reddetmiĢtir. Türkiye‟nin bütün itirazlarına rağmen, Cemiyet-i Akvam, 

Milletlerarası Adalet Divanı‟nın gôrüĢünü benimseyerek kabul etmiĢtir. Cemiyet-i Akv�m, Türk 

delegasyonu olmaksızın konuyu gôrüĢmeye devam etmiĢ, Türkiye ise yeni ç�zim yolları aramaya 

baĢlamıĢtır (9 Haziran 1924). 

Temmuz 1923 Lozan AntlaĢması imzalandı (24 Temmuz 1923, Türkiye). 

Ağustos 1924 Hakkari Valisi ile Jandarma Komutanının bir jandarma müfrezesi ile denetime 

çıkması. Silahlı Nasturîler‟in Saldırısı. Jandarma BinbaĢısı ve 3 jandarma eri Ģehit edilmiĢ, 5 jandarma 

yaralanmıĢ ve Vali esir edilmiĢtir (8 Ağustos 1924 Türkiye). 

Eylül 1924 Buhara Halk Cumhuriyeti yerine, Buhara Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu (Eylül 

1924). 

Eylül 1924 Ġngilizler‟in statukodan anladığı Türkler‟in Musul ve Hakkari bôlgesini boĢaltması 

olarak algıladığı idi. Bunun için 2 defa Türkiye‟ye Nota vermiĢtir (5 Eylül 1924). 

11 Eylül 1924 Ġngiliz uçaklarının Hakkari bôlgesinde Türk kuvvetlerinin üzerinde uçması (9-11 

Eylül 1924). 

Eylül 1924 Ġngiliz uçaklarının bomba ve makinalı tüfeklerle saldırarak üç eri Ģehit etmesi ve 12 

eri de yaralaması. Türkiye, Ġngiliz Hükümetine Nota vermiĢtir (16 Eylül 1924). 

Eylül 1924 Ġngilizler küstahça statukoyu bozanın Türkler olduğunu yazmıĢlardır. Devam eden 

günlerde Ġngiliz saldırıları devam etmiĢ ve Türk kuvvetleri kayıplara uğratılmıĢtır. Türkiye‟nin verdiği 

notayı da reddetmiĢlerdir (17 Eylül 1924). 

Eylül 1924 Samsun-�arĢamba Demiryolu‟nun temeli CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal tarafından 
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atıldı. Gazi Mustafa Kemal, tôrende yaptığı konuĢmada „Bu memlekete iki Ģey gerek: Yol ve okul.‟ 

dedi (21 Eylül 1924). 

Eylül 1924 Musul Meselesi için Türkiye‟ye Ġngiliz Notası. Ġngilizler Türkiye‟den, eĢkiyayı 

bastırmak için girilen yerlerden çıkılmasını istemiĢtir (25-29 Eylül 1924). 

Eylül 1924 Musul Meselesi için Cenevre‟deki BM toplantıları devam ederken bu mesele 

gôrüĢülmüĢ ve her iki taraf statukoya bağlılık s�zi vermiĢtir (30 Eylül 1924). 

Ekim 1924 Sovyet Orta Asyası‟nın Millî Hudûdunun tayini, Türkistan Otonom Sovyet Sosyalist 

Cumhûriyeti‟yle Buhara ve Harezm Sovyet Sosyalist Cumhûriyetleri‟nin ilgası ile sonuçlandı (Ekim 

1924). Ġlga edilen Buhara ve Harezm SSC‟nin topraklarında ise Türkmen Sovyet Sosyalist 

Cumhûriyeti, �zbek Sovyet Sosyalist Cumhûriyeti kuruldu. Ayrıca �zbek SSC içinde bir de Tacik 

Otonom Sovyet Sosyalist Cumhûriyeti kuruldu. 

Ekim 1924 Türkiye‟ye Ġngiliz Notası ve Türkiye‟nin Ġngiliz Notasına cevabı (5-10 Ekim 1924). 

Ekim 1924 Musul Meselesi için Nota‟ya karĢılık verilen cevapta Ġngiliz isteklerinin haksızlığı dile 

getirilmiĢtir (10 Ekim 1924 Türkiye). 

Ekim 1924 Vatan‟ın: “Halk Partisi‟nin kendine parti adını vererek en ônemli meseleleri gizlice 

gôrüĢmesi, muhaliflerin ve bağımsızların gôrüĢünü her ilde hiçe sayması yanlıĢ bir gidiĢtir” eleĢtirisi. 

(Vatan: 19.09.1924 tarihli Vatan‟da ise Gazi‟nin Halk Partisi ve baĢkanlığını muhafaza edeceği 

yolundaki konuĢması tenkid edilmekte idi.) (11 Ekim 1924 Türkiye). 

Ekim 1924 Mustafa Kemal‟in Timese gazetesi muhabirine verdiği demeç ve Cumhuriyet Halk 

Partisinden yana tavır koyması (11 Ekim 1924 Türkiye). 

Ekim 1924 Mustafa Kemal PaĢa‟nın Kayseri‟den hareketle gece Yozgat‟a geliĢi (15 Ekim 1924 

Türkiye). 

Ekim 1924 Mustafa Kemal PaĢa‟nın Yozgat‟ta Hükûmet Konağı ve Belediye‟yi ziyaretleri, 

incelemeleri ve Ģereflerine gece fener alayı düzenlenmesi (16 Ekim 1924 Türkiye). 

Ekim 1924 Mustafa Kemal PaĢa‟nın Yozgat‟tan hareketle KırĢehir‟e geliĢi (17 Ekim 1924 

Türkiye). 

Ekim 1924 Ġsmet PaĢa‟nın sıkıyônetim isteğinin parti grup toplantısında reddi. Ġsmet PaĢa istifa 

etti, Fethi (Okyar) Hükümeti kuruldu (20 Ekim 1924 Türkiye). 

Ekim 1924 Gazi‟nin hasta Ziya Gôkalp‟e Ģifa telgrafı. Ziya Gôkalp ôlümü üzerine çektiği telgrafta 

“Bütün Türk Alemi için Büyük Kayıp” demiĢtir (21 Ekim 1924 Türkiye). 

Ekim 1924 Kazım Karabekir PaĢa‟nın telgrafı ve I. Ordu Komutanlığı‟ndan istifası. [Gazi‟nin, 
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PaĢaları 2 meslekten birini tercihe zorlaması üzerine] (26 Ekim 1924 Türkiye). 

Ekim 1924 PaĢaların Ġstif�sı (26-30 Ekim 1924 Türkiye). 

Ekim 1924 Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhûriyeti ve �zbek Sovyet Sosyalist Cumhûriyeti 

kuruldu (27 Ekim 1924). 

Ekim 1924 Milletler Cemiyeti, “Bürüksel Hattı”nı geçici sınır olarak tesbit etti. Musul 

Komisyonuna Rehber ve Tercüman: Kerküklü Fettah ve Nazım Beyler (29 Ekim 1924 Türkiye). 

Ekim 1924 Ali Fuat PaĢa‟nın Konya‟dan Ankara‟ya gelerek II. Ordu Komutanlığı‟ndan istıfası. 

Refet (Bele) Bey istifadan vaz geçti. Vatan, Tanin, Tevhid-i Efkar, Son Telgraf muhalefeti destekleyen 

gazeteler. Muhalefeti ve PaĢalar meselesini Atatürk‟ün değerlendirmesi için Nutuk‟a bakın (30 Ekim 

1924 Türkiye). 

Ekim 1924 Mustafa Kemal, PaĢalar komplosuyla karĢı karĢıya olduğu zehabıyla paĢaların 

Meclise katılmalarını ônlemek istedi ve Fevzi (�akmak) PaĢa‟ya telefon ederek Mebusluktan istifa 

etmesini sôyledi. O da hemen istifa etti. 3. Ordu Komutanı Cevat PaĢa ve 7. Kolordu Komutanları da 

Cafer Tayyar PaĢa da ayrılarak Mebusluğu tercih etti. Gazi bunları komutanlıktan azlettirdi. 

Komutanlıklara yeni atamalar yapıldı. Kazım Karabekir ve Ali Fuat PaĢa resmi prosüdür süresince 

yerlerinde tutularak Meclise katılmaları ônlendi. Bütün bunlar Vatan, Tevhid-i Efkar ve Tanin 

Gazetelerinde eleĢtiriliyordu (30/31 Ekim 1924 Türkiye). 

Kasım 1924 518 sayılı kanunla Ziya Gôkalp‟in ailesine maaĢ bağlandı (8 Kasım 1924 Türkiye). 

Kasım 1924 Mustafa Kemal‟in Times gazetesine demeci (11 Kasım 1924 Türkiye). 

Kasım 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası kuruldu. Fırka, Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet 

partisi unvanını kazandı (5 Haziran 1925‟de kapatıldı.) BaĢkan: K�zım (Karabekir), Genel Sekreter: 

Ali Fuat (Cebesoy), Yônetim Kurulu: Besim (Mersin), Muhtar (Trabzon), RüĢtü PaĢa (Erzurum), Necati 

(Bursa), Faik (Ordu) ve Dr. Adnan Bey. Proğramında: “Parti, düĢünce ve din inanıĢına saygılıdır” 

ifadesi yer aldı (17 Kasım 1924 Türkiye) Terakkiperver Cumhûriyet Fırkası‟na bir tepki olarak Halk 

Partililer ônüne Cumhuriyet ilave ederek partinin adını Cumhuriyet Halk Fıkrası olarak değiĢtirdiler. 

Aralık 1924 Türk Ocağı‟na Men�fi‟-i Umûmiye‟ye H�dim Dernek statüsünün verilmesi (2 Aralık 

1924 Türkiye). 

Aralık 1924 Bahriye Vekaleti TeĢkili Hakkında Kanun, kabul edildi (29 Aralık 1924 Türkiye). 

1925 

1925 „Crown Colony‟ olarak ilan edilen Kıbrıs‟a ilk Türkiye Cumhuriyeti konsolosu atandı. 

1925 636, 637 sayılı kanunlarla Askerî Liseler Maarif Vekilliği‟nden alınarak, Müdaffa-i Milliye 
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Vek�letine bağlandı, Askerî ġûr� kuruldu. 628 Sayılı kanunla da 29 Ekim Cumhûriyet Bayramı olarak 

kutlanmaya baĢlandı. 

1925 Saatler‟in 24‟e bôlünerek kullanılması ve yılları 1 Ocak‟ta baĢlatan milletlerarası Takvîm‟in 

Kabulü hakkında 697 ve 698 sayılı kanunlar. 

Ocak 1925 Yol Mükellefiyeti Kanunu TBMM‟de kabul edildi (18 Ocak 1925 Türkiye). 

ġubat 1925 Kapatılan Gazeteler: Toksôz; gerici yayınlar. Orient News; Ġstanbul‟un bakımsızlığı. 

Sad�-yı Hak; mebusları küçümsediği gerekçeleriyle kapatıldılar. Terkos Metropoliti Arapoğlu 

Konstantin‟in kendisini patrik seçtirmesi ve Türkiye aleyhinde Rum gazetelerinin fütursuz yayınları. 

Patriğin mübadelesi üzerine olayın milletlerarası boyut kazanması. Soru ônergeleri ve olayın meclise 

gelmesi (4-10 ġubat 1925 Türkiye). 

ġubat 1925 Ardahan mebusu Halid PaĢa‟nın TBMM‟de tabanca ile vurularak yaralanması. 

PaĢalar Meselesi, Halid PaĢa‟nın sinirlerini daha da germiĢti. Bütün engellemelere rağmen Nureddin 

PaĢa‟nın Bursa bağımsız mebusluğunu kazanması ve Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası lehinde tavır 

takınması Cumhuriyet Halk Fırkası‟nı tedirgin etmiĢti. Gazilerin maddi durumlarının iyileĢtirilmesi iĢini 

üstlenen Halid PaĢa, imza toplama esnasında Ali �etinkaya, Kılıç Ali ve mebuslarla bir kargaĢa ve 

kavga esnasında tabanca ile yaralandı, hastaneye kaldırıldı ancak orada ôldü (9 ġubat 1925 Türkiye). 

ġubat 1925 Doğu‟da Genç iline bağlı Piran‟da ġeyh Sait Ġsyanı‟nın BaĢlaması. [Kesin olarak 

BitiĢ: 31 Mayıs 1925]. NakĢi Ģeyhinin ônderliğinde baĢlayan isyan yayılmaya baĢlayınca 1547 ve 1551 

sayılı Kararn�melerle Doğu‟da sıkı yônetim ilan edildi (13 ġubat 1925 Türkiye). 

ġubat 1925 Türkiye Tayyare Cemiyeti‟nin kurulması (16 ġubat 1925). 

ġubat 1925 AĢar‟ın Kaldırılması (17 ġubat 1925 Türkiye). 

ġubat 1925 ġeyh Sait Ġsyanı hakkında verilen raporda: Ġsyanın Ģeriat yanlısı, padiĢah ve 

saltanat yanlısı olduğu ifade edilmiĢtir. �ldürülen birinin üzerinden çıkan yazıda olayın iki yıldır 

planlandığı ve Kürtçü karakter taĢıdığı da bildirilmiĢtir (17 ġubat 1925 Türkiye). 

ġubat 1925 Heybeli ada‟da istirahat eden CHP Genel BaĢkan yardımcısı Ġsmet, Ankara‟ya 

gelerek CHF‟nın isyancı kanadının baĢına geçti (20 ġubat 1925 Türkiye). 

ġubat 1925 Hıy�net-i Vataniye Kanûnu‟na “Dinin siyasete alet edilemeyeceği ve bu suçun da 

vatan hıyaneti sayılacağı”na dair 556 Sayılı Kanun‟la Ek madde il�vesi‟nin TBMM‟de kabulü (25 ġubat 

1925 Türkiye). 

Mart 1925 Kôktenci kanat, hükumetin daha sert politika gütmesi gerektiği hususunu Grub‟a 

getirdi. Fethi Bey Hükûmeti‟nin güven oyu almasının üzerinden henüz 5 gün geçmiĢti. Grupta 60‟a 

karĢı 94 oyla güven kaybeden Fethi Bey ertesi gün Meclis‟te istif�sını açıkladı. Paris elçiliği ile 
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mebusluktan da ayrıldı (2 Mart 1925 Türkiye). 

Mart 1925 Ġsmet PaĢa‟nın BaĢvekilliğe tayini ve yeni kabinenin kuruluĢu. Muhalefet ĢaĢırıp 

kalmıĢtı. Yeni hükumet, 2 çekimser, 23 redd ve 154 kabul oyu alarak kuruldu. Kabinede gôrev alanlar: 

Ġsmet PaĢa, Mahmut Esat Bozkurt, Ġhsan Bey, Cemil Uybadin, Tevfik RüĢtü, Hamdullah Suphi, Hasan 

Saka, Recep Peker, Süleyman Sırrı, Refik Saydam, Ali Cenani, Mehmed Sabri Bey (3 Mart 1925 

Türkiye). 

Mart 1925 Takrir-i Sükun Kanunu TBMM‟nde kabul edildi. GeniĢ Yetkili Ġstikl�l Mahkemeleri‟nin 

kuruldu: Yeni hükumetin kurulduğu gün “Gericiliğe ve ayaklanmaya, memleketin sosyal düzenini ve 

asayiĢin bozulmasına sebep olacak bütün kuruluĢları, kıĢkırtmaları ve yayınları hükumet, 

CumhurbaĢkanının onayı ile kendi baĢına ve idari olarak yasaklayabilir” Ģeklinde bir kanun tasarısı 

Meclis‟e getirildi. Bôylece Takrîr-i Sükûn Kanûnu tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere geçildi. 

Lehinde ve aleyhinde nutuklar irad edildi. Netice olarak 578 sayılı Kanun, 22 red ve 122 kabul oyla 

kanunlaĢtı. Bu kanuna istinaden 4. 3. 1925‟de geniĢ yetkili Ġstikl�l Mahkemeleri kuruldu. Atatürk bir 

bildiri ile halkı bu kanunlara uymaya çağırdı (4 Mart 1925 Türkiye). 

Mart 1925 ġeyh Said‟in Diyarbakır‟a saldırısı. �atıĢmalar neticesi asiler Genç‟e doğru kaçtılar. 

Aynı gün (Nisan 1925) Ġngiliz elçisi Gazî‟ye itimatn�mesini sunarak Büyük Britanya‟nın yeniden 

diplomatik iliĢki kurma isteğini bildirdi (7 Mart 1925 Türkiye). 

Mart 1925 (�zbekistan SSC‟ne bağlı olarak) bir Tacik Otonom Sovyet Sosyalist Cumhûriyeti 

kuruldu (15 Mart 1925). 

Nisan 1925 Kırgız Otonom Sovyet Sosyalist Cumhûriyeti‟nin ismi, Kazak Otonom Sovyet 

Sosyalist Cumhûriyeti olarak değiĢtirildi (Nisan 1925). 

Nisan 1925 Kapatılan gazeteler. Takrîr-i Sükûn Kanunu‟na istinaden Ġstanbul‟da yayınlanan 

Tevhîd-i Efk�r, Son Telgraf, SebîlürreĢad, Aydınlık, Orak-�ekiç, Presse de Soir, Ġzmir‟de Sad�-yı Hak, 

Adana‟da Sayha, Trabzon‟da Ġstikb�l ve Kahkaha gazete ve dergileri kapatıldı (Nisan 1925 Türkiye). 

Nisan 1925 ġeyh Sait Varto‟da Osman Nuri PaĢa‟ya teslim oldu (14/15 Nisan 1925 Türkiye). 

Nisan 1925 Hükumet, ayaklanmanın bastırılarak, asayiĢin sağlandığını tüm yurda duyurdu (15 

Nisan 1925 Türkiye). 

Nisan 1925 Gazinin Türk Ocağı‟ndaki Mühim Nutku. Gazi Türk Ocakları‟nın tarihi ôneminden 

bahisle: “Türkiye Cumhuriyeti‟nin inkıl�pları, Ocaklara dayanmaktadır” demiĢtir (27 Nisan 1925). 

Mayıs 1925 Doğu illerindeki sıkıyônetim bôlgesinde her türlü posta için sansür getiren 

talimatname çıkarıldı (3 Mayıs 1925 Türkiye). 

Haziran 1925 Terakkîperver Cumhuriyet Fırkasının Merkez Ģubelerinin kapatılması hakkındaki 
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Bakanlar Kurulu kararı. Ankara Ġstikl�l Mahkemesi, TCF‟nın irtic�î olaylarla ilgisine dair savcılığa suç 

duyurusunda bulundu. Savcılık bu kararı hükümete ulaĢtırdı. Doğu Ġstikl�l mahkemesi de bôlgedeki 

parti Ģubelerini kapatmıĢtı. Nihayet 3. 6. 1925 tarihinde Heyet-i Vekîle: “VatandaĢları aldatılmaktan ve 

kıĢkırtılmaktan korunması” ve Partinin „irticayı kôrüklemesi‟ gerekçesiyle ve Takrir-i Sükun Kanunu 

gereğince, TCF‟nin bütün merkez ve Ģubelerinin kapatılmasına karar verdi. Bôylece demokratik hayat 

baĢlamadan sona erdi (3 Haziran 1925 Türkiye). 

Haziran 1925 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kapatılması (5 Haziran 1925 Türkiye). 

Haziran 1925 Tutuklanan gazeteciler (20 Haziran 1925 Türkiye). 

Haziran 1925 ġeyh Said ve diğer isyancılar yargılanarak idama mahkum edildiler ve ertesi gün 

sabah, Diyarbakır‟ın Silvan kazası dıĢında idam edildiler (28 Haziran 1925 Türkiye). 

Temmuz 1925 Musul Komisyonu‟nun Raporu (29 Temmuz 1925 Türkiye). 

Ağustos 1925 Gazi, Latîfe Hanım‟dan ayrıldı (5 Ağustos 1925 Türkiye). 

Ağustos 1925 Kayseri‟de tayyare ve motor fabrikası kurulması için Junkers Firması‟yla antlaĢma 

imzalandı (15 Ağustos 1925). 

Ağustos 1925 Mustafa Kemal PaĢa‟nın Ġnebolu ve Kastamonu Türk Ocağı‟nı ziyareti (27-28 

Ağustos 1925 Türkiye). 

Eylül 1925 Tekke ve Z�viyeler‟in kaldırılıĢı (2 Eylül 1925 Türkiye). 

Kasım 1925 Ġran‟da ġah Rıza Pehlevi, Kaçar Hanedanı‟na son verdi (1 Kasım 1925). 

Kasım 1925 Ankara Hukuk Mektebi‟nin açılması (5 Kasım 1925 Türkiye). 

Kasım 1925 Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması, bunlarla ilgili isim ve lakabların 

kullanılmasının yasaklanması ile ilgili 677 sayılı Kanun kabul edildi (25 Kasım 1925 Türkiye). 

Kasım 1925 ġapka Ġnkıl�bı: 2431 sayılı Kararn�me ile Memurların ġapka giymesi mecburî 

kılındı. 2. 9. 1925 tarih ve 2413 sayılı Heyet-i Vekile Kararına istinaden, 25. 11. 1925 Sayılı Kanun 

kabul edilerek, bütün memur ve mebususlara Ģapka giyme mecburiyeti getirilmiĢtir. Gazi‟nin Turan 

Kıyafeti hakkında da konuĢtuğu 27. 8. 1925 tarihli Ġnebolu Türk Ocağı ziyareti ve 30. 8. 1925 

Kastamonu ziyareti ve konuĢması, Kasım-Aralık 1925 tarihlerinde ġapka Ġnkıl�bı‟na tepkiler. 

Kasım 1925 Tekke ve zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve türbedarlar ile bazı unvanların 

men ve ilgasına dair kanun yürürlüğe girdi (30 Kasım 1925 Türkiye). 

Aralık 1925 Türk-Sovyet tarafsızlık ve saldırmazlık antlaĢması ve bağlı üç protokol Paris‟te 

imzalandı (17 Aralık 1925). (SSCB bu antlaĢmayı 7 Kasım 1945‟te bozdu.) 
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Aralık 1925 Resmi alımlarda yerli malı kumaĢların kullanılmasına dair 688 Sayılı Kanun‟un 

kabulü (9 Aralık 1925 Türkiye). 

Aralık 1925 669 sayılı Kanunla DanıĢtay kuruldu, yine aynı kanunla, 6. 3. 1919 Osmanlı 

Kararn�mesiyle kaldırılan Donanma Cemiyeti, sahip olduğu bütün haklarıyla Türk Hava Kurumu‟na 

aktarıldı (12 Aralık 1925 Türkiye). 

Aralık 1925 Milletler Cemiyeti Bürüksel Hattını Türk-Irak Sınırı kabul ederek Musul Türkiye‟den 

koparıldı (16 Aralık 1925). 

Aralık 1925 Türkiye-Rusya Muh�denet Mu‟�heden�mesi (17 Aralık 1925). 

Aralık 1925 Milletlerarası Takvim [Mil�dî] ve Saatin Kabulü (Hicrî ve Rûmî Takvîm‟in KaldırılıĢı) 

(26 Aralık 1925 Türkiye). 

Aralık 1925 Yüksek Askerî ġura ilk toplantısını yaptı (28 Aralık 1925 Türkiye). 

1925-1926 Sovyet Sosyalist Tatar-BaĢkurt Cumhuriyeti‟nde 1925-26 yıllarında itibaren latin 

harfleri kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Ancak bu uzun sürmemiĢ Türkiye‟nin de latin alfabesine geçmesini 

bir tehlike olarak değerlendiren Sovyet yônetimi diğer Türk yurtlarında olduğu gibi 1940‟lardan sonra 

yeniden Kiril Alfabesini zorla kabul ettirmiĢtir. 

1925-1979 Ġran‟da Pehlevi Hanedanı dônemi. 

1925-1979 Ġran‟ın Türkleri asimile politikası: Pehleviler dôneminde Ġran‟daki Türklere (Azeri 

Türkleri, Karapapaklar, KaĢkaylar, Türkmenler, Hamseler, Kara papalılar, Geymikler, ġahsevenler, 

Karadağlılar, ġatrunlular, Delikanlılar, Beybağlılar, Bocağcılatlar, Halaçlar, Karaylar, TimurtaĢlar ve 

AvĢarlar) zorla Farsça ôğretilmek istenmiĢ ve Azerbaycan Türkçesi yasaklanmıĢtır. 

1926 

1926 Baku Türkologlar Kongresi topandı: Kongrede Volga bôlgesinden Türk akademisyenler bir 

Türk Dili Federasyonu‟nun oluĢturulmasını talep ettiler. Yine Sovyet Sosyalist Cumhûriyetleri Birliği 

dahilindeki bütün Türk dillerinin Latin alfabesini benimsemesi teklif edildi. Açıkçası bu, „Biz Türkler 

kendimizi birbirimizden ayırt/izole edemeyiz‟ anlamına geliyordu. Kongrenin ônemli yanı bu talebin 

Türkiye‟den katılan akademisyenlerin huzurunda ifade edilmesiydi. Bir süre bu türden bir açıklama 

açık olarak baĢka yerlerde gôrülmedi. Belki de bu 1927 yılından itibaren yetkililerin daha sıkı ônlemler 

almasının sonucuydu. 

1926 John Logie Baird ilk televizyon gôrüntüsünü baĢarıyla iletti. 

Ocak 1926 Tedavülde bulunan Osmanlı banknotlarının yerine yeni banknot çıkarılmasına iliĢkin 

kanun kabul edildi (12 Ocak 1926 Türkiye). 
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ġubat 1926 Kırgız Otonom Sovyet Sosyalist Cumhûriyeti kuruldu (1 ġubat 1926). 

ġubat 1926 Siirt mebusu Mahmut (Soydan) Bey tarafından Ġstanbul‟da Milliyet gazetesinin 

çıkarılmaya baĢlanması (11 ġubat 1926 Türkiye). 

ġubat 1926 743 sayılı Medenî K�nûn kabul edildi (17 ġubat 1926 Türkiye). 

ġubat 1926 765 sayılı Ceza K�nûnu kabul edildi (17 ġubat 1926 Türkiye). 

ġubat 1926 Türkiye ile Amerika arasında geçici ticaret antlaĢması imzalandı (18 ġubat 1926). 

Mart 1926 Yeni „Türk Ceza Kanunu‟ yürürlüğe girdi (1 Mart 1926). 

Mart 1926 Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında ticaret antlaĢması imzalandı (11 Mart 1926). 

Mart 1926 788 sayılı Memurîn K�nûnu‟nun Kabûlü (15-18 Mart 1926 Türkiye). 

Mart 1926 Maarif Kanunları: 832 sayılı Masarif Vek�leti TeĢkil�tı Kanunu, 819 ve 843 sayılı 

kanunlarla da il bütçelerinin, ôğretmen okullarının açılmasına yardım yapmasına iliĢkin kanunlar kabul 

edildi. Yine 822 sayılı kanunkla da gündüzlü ôğrencilerden ücret alınmasından vazgeçildi. 823 sayılı 

kanun Okul Kitapları ile ilgili. 842 ise ilkokul ôğretmenleri ile ilgili kanundur. Memurîn K�nûnu‟nun 

Kabûlü (20-22 Mart 1926 Türkiye). 

Mart 1926 Türkiye ile Almanya arasında geçici ticaret antlaĢması imzalandı (25 Mart 1926). 

Nisan 1926 Türkiye karasularında deniz nakliyatı, yolcu taĢımacılığı ve her türlü liman 

hizmetlerinin Türk bandıralı gemiler tarafından yapılmasına iliĢkin kanun kabul edildi. Yabancılara 

verilen imtiyazlar iptal edildi. Kabotaj Kanunu‟nun 1 Temmuz 1926‟da yürürlüğe gireceği açıklandı (19 

Nisan 1926). 

Nisan 1926 Türkiye-Ġran Emniyet ve Muh�denet Mu‟�heden�mesi (22 Nisan 1926). 

Mayıs 1926 Ankara‟da otomatik telefon Ģebekesi kurulmasına iliĢkin kanun kabul edildi (29 

Mayıs 1926 Türkiye). 

Mayıs 1926 Türkiye-Fransa Dostluk ve Ġyi KomĢuluk Mu‟�hedesi (30 Mayıs 1926). 

Haziran 1926 Türkiye-Ġngiltere ve Irak Hudut ve Ġyi KomĢuluk Mu‟�heden�mesi (Ankara 

AntlaĢması) imzalandı. Türkiye, Musul vilayetinin tamamının Irak‟a bağlanmasını kabul etti (5 Haziran 

1926). 

Haziran 1926 Ġzmir Suikasti: Ġzmir Valisi K�zım (Dirik) PaĢa‟dan Ġsmet PaĢa‟ya suikast haberi 

veren telgraf geldi. Ġkinci bir telgraf suikastçı Ziya HurĢit‟in silah ve bombalarla yakalandığı haberi idi 

(17/18 Haziran 1926 Türkiye). 
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Haziran 1926 Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi (28 Haziran 1926 Türkiye). 

Temmuz 1926 Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. Bu tarih, daha sonra bayram olarak kutlanmaya 

baĢladı (1 Temmuz 1926 Türkiye). 

Temmuz 1926 Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi (1 Temmuz 1926). 

Ekim 1926 Ġtalya‟da Mussolini liderliğindeki faĢist parti devlet partisi olduğunu açıkladı, her türlü 

muhalefet yasaklandı (7 Ekim 1926). 

Ekim 1926 Bazı illerin isimleri değiĢtirilmiĢtir. Bunlar: Ertuğrul: Bilecik, Ġçel: Silifke, Bozok: 

Yozgat, Canik: Samsun, Hamitabat: Isparta, Saruhan: Manisa, Karahisar-ı ġarkî: ġebinkarahisar, 

Karasi: Balıkesir, Kocaeli: Ġzmit, MenteĢe: Muğla olarak değiĢtirilmiĢtir (24 Ekim 1926 Türkiye). 

Kasım 1926-Nisan 1938 Prométhéan League/Prométhé Ligi tarafından Paris‟te “Prométhée: 

Organe de Défense Nationale des Peuples du Caucase et de l‟Ukraine” adlı dergi yayımlandı. Daha 

sonra baĢlık künyesine Türkistan‟ın da eklenmesinden sonra dergi, “Prométhée: Organe de Défense 

Nationale des Peuples Opprimés de l‟U.R.S.S.” adını aldı. Resul-Zade, Mirza-Bala vb. gibi birçok 

Türkçü de bu mecmuada yazı yazdı (Kasım 1926-Nisan 1938). 

Aralık 1926 Japon imparotorluğuna Hirohito geçti (25 Aralık 1926v). 

1927 

1927 Amerika BirleĢik Devletleri ile yeniden siyasal iliĢkilerin kurulması için notalar alınıp verildi. 

1927 Stalin, “Trotsky-Zinoviev” muhalefetini temizledi. 

1927 Türk Dil ve Türk Tarih Encümenleri‟nin teĢkili (Türkiye). 

1927 Genel Af ve Nazım Hikmet. Genel aftan yararlanan Nazım Hikmet, ikinci defa Rusya‟dan 

dôndü ve Zekeriya Sertel‟in Resimli Ay mecmuasına girerek, sol çevreleri etrafına taopladı. Akabinde 

“Putları Kırıyoruz” kampanyasıyla bütün Ģôhretlere saldırmaya baĢladı (Türkiye). 

1927 1927 ortalarında, 1097 sayılı Kanun‟la Doğu‟dan Batı illerine mecburi gôç ve iskan yapıldı. 

Daha sonra 1197 sayılı diğer bir kanunla da bu kaldırıldı (Türkiye). 

Mart 1927 Takrir-i Sükun Kanunu‟nun 2. maddesini değiĢtiren ve kanunu iki yıl daha uzatan 

kanun TBMM‟de kabul edildi (2 Mart 1927 Türkiye). 

Nisan 1927 Türk Ocakları Merkez Hey‟eti Binası‟nın temel atma merasimi (Nisan 1927 Türkiye). 

Ekim 1927 II. T.B.M.Meclisi‟nin Sona ermesi (1 Ekim 1927 Türkiye). 

Ekim 1927 CHF‟nın Ġlk Büyük Kongresi‟nin yapılması ve Genel BaĢkanlığa tekrar Mustafa 
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Kemal PaĢanın seçilmesi (15 Ekim 1927 Türkiye). 

Ekim 1927 TBMM‟de Büyük Atatürk tarafından NUTUK‟un Okunması (15-20 Ekim1927 Türkiye). 

Kasım 1927 TBMM‟nin �çüncü Dônemi açıldı. Gazi Mustafa Kemal ikinci kez CumhurbaĢkanı 

seçildi (1 Kasım 1927). 

1927-28 Komünistler tarafından, Kazak AlaĢ Orda Partisinin tasfiyesi ve cumhuriyet 

hükûmetinde Kazakların yerine Rusların yerleĢtirilmesi. 

1928 

1928 Amsterdam Olimpiyatları baĢladı. (Ġlk dôrdüncülüğümüzün alınması. Tayyar Yalaz) 

1928 Sovyet anti Ġsl�m kampanyası baĢlatıldı ve bu Ġsl�m mahkemeleri ile vakıfların 

kapatılması neticesini doğurdu. 

1928 Yavuz-Havuz Meselesi: Yavuz Kravüzôrü. Bahriye Vekili Topçu Ġhsan (Eryavuz) Bey. Ali 

Cen�nî ve yiyecek ve un ihtiy�cı olayı (Türkiye). 

ġubat 1928 Ġç çamaĢırı kullanılması da, Yerli Malı Kullanma Mecburiyeti hakkındaki Kanun 

kapsamına alındı (9 ġubat 1928 Türkiye). 

Nisan 1928 Ġsmet ve 120 arkadaĢınca TeĢkil�t-ı Esasiye Kanunu‟nun 2, 16, 26 ve 38. 

maddelerinde değiĢiklik ôngôren ve Laik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis baĢkanlığına 

verildi, baĢkanlık da bunu Anayasa Komisyonu‟na gônderdi (4 Nisan 1928 Türkiye). 

Nisan 1928 Meclis Genel Kurulu‟na gelen Anayasa Tadili ile ilgili kanun 1222 sayılı Kanun 

olarak kabul edildi. Kullanılan oy: 264, Kabul: 266. Anayasa‟da laik esaslı değiĢiklikler. 1924 tarihli 

T.C. TeĢkîl�t-ı Es�siye K�nûnu [Anayasası]‟nun 2. Maddesinin “Türkiye Devleti‟nin dini „Dîn-i 

Ġsl�m‟dır” fıkrası ile 26. maddedeki “Ahk�m-ı ġer‟iye‟nin Büyük Millet Meclisi tarafından yürütüleceğini” 

belirten cümle kaldırılmıĢtır. Ayrıca mebusların ve Reis-i Cumhûrun yaptıkları yeminler de 

değiĢtirilerek „Namus �zerine Ant‟ içilmesi Ģekli kabul edilmiĢtir (10 Nisan 1928 Türkiye). 

Nisan 1928 Yargıtay KuruluĢ Kanunu kabul edildi (14 Nisan 1928 Türkiye). 

Nisan-Mayıs 1928 Türk Ocakları 5. Kurultayı yapıldı (23 Nisan-5 Mayıs 1928 Türkiye). 

Mayıs 1928 “Türkiye‟de gençlik teĢkîl�tları kurmak hakkının Türk vatandaĢlarına ait olduğu 

hakkında Kanun”un TBMM‟de kabulü (12 Mayıs 1928). 

Mayıs 1928 Afgan Kralı ve eĢinin Ġstanbul‟a geliĢi ve gece Ankara‟ya hareketi. 20‟sinde 

Ankaraya varmıĢlar, 27‟sinde Ġstanbul‟a tekrar dônmüĢler ve 1. 6. 1928 tarihinde de Ġzmir Vapuru ile 

Batum‟a gitmiĢlerdir (19 Mayıs 1928 Türkiye). 
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Mayıs 1928 Türkiye-Afganistan Dostluk ve ĠĢbirliği Mu‟�heden�mesi (22 Mayıs 1928). 

(TBMM‟de onaylanması: 29 Kasım 1928). 

Mayıs 1928 Tekke ve Zaviyeler‟in kapatılması (23 Mayıs 1928 Türkiye). 

Mayıs 1928 “Türk VatandaĢlığı Kanunu”nun kabulü (23 Mayıs 1928 Türkiye). 

Mayıs 1928 Uluslararası Rakamların Kabulü ve Kullanılmasına dair Erzincan mebusu Saffet, 

Ġzmit mebusu ReĢit Saffet, �orum mebusu Mustafa ve Balıkesir mebusu Sadık Beyler‟in ortaklaĢa 

verdikleri teklif, Maliye ve Eğitim komisyonlarınca kabul edilerek 20 Mayıs 1928‟de Meclis‟de 

gôrüĢülmeye baĢlanmıĢtır. Neticede Beynelmilel erk�mı yani Latin rakamlarını Türk sayı Ģekilleri 

haline getiren 1288 sayılı Beynelmilel Erk�mın Kabulü K�nûnu 24 Msyıs 1928 tarihinde kabul 

edilmiĢtir. (1 Haziran 1929‟da yürürlüğe girmiĢtir. Türkiye). 

Mayıs 1928 “Millet Mektepleri açılması hakkında” Heyet-i Vekile kararı (28 Mayıs 1928 Türkiye). 

29 Mayıs 1928 Sovyet Sosyalist Tatar Cumhuriyeti‟ni Muhtar Sovyet Sosyalist Tatar 

Cumhuriyeti Ģeklinde bir alt idari yapıya büründürdüler (29 Mayıs 1928). 

Haziran 1928 Türk-Ġran Dostluk ve Güvenlik Protokolü (15 Haziran 1928). 

Ağustos 1928 Osmanlıca‟daki yabancı kelimeler için yeni harf iĢaret arayanlar ile, bunlara gerek 

olmadığı gôrüĢünde olanlar tartıĢma içinde idi. M. K. PaĢa Türkçecilerden yana tavır takındı. Mezkur 

tarihte “Dolma Bağça”dan Ġsmet‟e yazdığı mektupta ilk kez yeni harflaeri kullanarak “Yeni alfabemizin 

kesin Ģeklini belirtmekte, burada bulunan Komisyon üyesi ile anlaĢtık. Benim değiĢtirdiğim noktaları iyi 

karĢıladılar” dedi (4/5 Ağustos 1928). 

Ağustos 1928 M.K. PaĢa‟nın Sarayburnu Park Gazinosu‟ndaki KonuĢması ve yeni harflerle 

yazılmıĢ kağıdı Falih Rıfkı Atay‟a okutması. Oradan Büyükada Yat Kulübü (sonra Anadolu Kulübü)‟ne 

giden Mustafa Kemal, Sarayburnu‟ndaki konuĢmayı burada yapamayacağını dile getirmiĢtir (8/9 

Ağustos 1928 Türkiye). 

Ağustos 1928 Kellog Mîs�kı ve Paktı imzalandı (27 Ağustos 1928). 

Eylül 1928 Mustafa Kemal‟in Ġstanbuldan hareketle Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, 

Kayseri gezisi ve Ankara‟ya dônüĢü. DônüĢünde BaĢvek�lete yeni harflerin tatbikatını kolaylaĢtırmak 

için tesbit ettiği bazı esasları bildiren 21. 9. 1928 tarihli yazısı (14/21 Eylül 1928 Türkiye). 

Eylül 1928 ABD Milliyetçi �in hükümetinin varlığını tanıdı (27 Eylül 1928). 

Ekim 1928 Sovyetler Birliği‟nde ilk 5 yıllık kalkınma planı uygulamaya koyuldu (1 Ekim 1928). 

Kasım 1928 Latin Alfabesi‟ne dayalı Yeni Türk Alfabesi‟nin Kabulü (Harf Ġnkıl�bı): 

CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal PaĢa‟nın TBMM‟nin III. Devre II. Ġçtim�ı‟nı açıĢ konuĢması. 1353 
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sayılı “Yeni Türk Harfleri‟nin kabul ve tatbiki hakkında Kanun”un TBMM‟de kabulü (1 Kasım 1928). 

(yürürlüğe giriĢi 3 Kasım 1928). 

Kasım 1928 Mustafa Kemal PaĢa‟nın Millet Mektepleri‟nin genel baĢkanlığını ve 

BaĢôğretmenliği kabul etmeleri (8 Kasım 1928 Türkiye). 

Kasım 1928 7284 sayılı Kararn�me ile “Millet Mektepleri Talimatn�mesi”nin Vekiller Heyeti‟nce 

tasvip ve kabul olunması (11 Kasım 1928 Türkiye) (Yônetmeliğin yayım tarihi: 24 Kasım 1928, MM 

Yônetmeliğinin bir senelik tecrübeye gôre değiĢtirilen yeni Ģeklinin Vekiller Heyeti‟nce kabulü: 22 Eylül 

1929). 

Kasım? 1928 Ġngilizce Heceyi SadeleĢtirme Cemiyeti Glasgow ġubesi‟nden gelen tebrik 

telgrafına Mustafa Kemal‟in verdiği cevab (Kasım? 1928 Türkiye). 

1928-30 Sovyet Orta Asyası‟nda Arap alfabesi yerine Latin alfabesi kullanılmaya baĢlandı. 

1928-33 Sovyet Orta Asya halkının zorla kollektivizasyonu. 

1929 

1929 Hubble, gôkadaların birbirlerinden uzaklaĢtığını gôsterdi. Bu da “Big Bang/Büyük Patlama 

Kuramına” temel oluĢturdu. 

1929 Resimli Ay‟ın “Putları Kırıyoruz” kampanyası (Türkiye). 

1929 Sofya‟da Balkan Türkleri Millî Kongresi yapıldı. 

Ocak 1929 Yeni Harfler ve bu harflerle yazıyı ôğretmek üzere “Millet Mektepleri”nin açılması: “1 

Kasım 1928 tarihli Türk Harfleri‟nin kabul ve tatbiki hakkındaki Kanun” gereğince Arap harfleriyle kitap 

basımını yasaklayan maddenin yürürlüğe girmesi. Maarif Vekili Mustafa Necati Bey‟in Ankara‟da 

ôlümü (1 Ocak 1929 Türkiye). 

Mart 1929 Takrir-i Sükun Kanunu kaldırıldı (4 Mart 1929 Türkiye). 

Ağustos 1929 Ġran‟da Türk Katliamı (Ağustos 1929). 

Eylül 1929 Maarif Vekilliği‟nin emriyle Okullardan Arapça ve Farsça Derslerinin kaldırılması (1 

Eylül 1929 Türkiye). 

Ekim 1929 Tacik Sovyet Sosyalist Cumhûriyeti kuruldu (15 Ekim 1929). 

Ekim 1929 New York borsası iflas etti (24 Ekim 1929). 

Kasım 1929 M. K. PaĢa‟nın TBMM‟nin III. Dônem III. Toplanma yılını açıĢ konuĢması (1 Kasım 

1929 Türkiye). 
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Kasım 1929 Gazi‟nin Ankara‟da yapılmakta olan Türk Ocağı Merkez Binası‟nda incelemelerde 

bulunmak üzere teĢrifi (24 Kasım 1929 Türkiye). 

Aralık 1929 Türk-Sovyet Protokolü (17 Aralık 1929). 

Aralık 1929 Irak Elçisi Rauf Bey‟in �ankaya‟da itimatn�mesini takdim merasimi ve elçinin 

sôylevine M.K. PaĢa‟nın cev�bî konuĢması (28 Aralık 1929 Türkiye). 

1930 

1930 Milli Ġktisat ve Tasarruf Cemiyeti (Ulusal Ekonomi ve AraĢtırma Kurumu) kuruldu. 

1930 Türkistan-Sibirya Demiryolu hattı tamamlandı. 

1930 1680 Türk ôğretmen Yugoslavya‟da iĢten uzaklaĢtırıldı. 

1930 18. yy‟danberi Rus iĢgali altında yaĢayan Hakaslar, Hakasya‟da �zerk bôlge statüsüne 

kavuĢtular. Güney Doğu Sibirya‟da bulunan bu bôlge, Rusya‟nın Krasnoyarks vilayetine bağlıdır. 

Hakaslar Türk boyu olup Güney Doğu Sibirya‟da yaĢamaktadırlar. Hakasların iki bin yılı aĢan tarihleri 

onların bir Kırgız grubu olduğunu gôstermektedir. Tanrı Dağı Kırgızlarının dünyaca ünlü büyük 

destanları Manas da bu tarihi olaydan bahsetmektedir. Manas Destanı‟nda anlatıldığına gôre Tanrı 

Dağı Kırgızları Yenisey bôlgesinden bugünki vatanlarına iki Kırgız Han‟ı ônderliğinde gôç etmiĢlerdir. 

19. yüzyıl �in kaynakları Kırgızlardan “Heges” veya “KieKiaSe” adıyla bahsetmektedir. Sonraki 

yıllarda Tanrı Dağı Kırgız boylarının MüslümanlaĢması ve yaĢanılan bôlgeler arasındaki mesafenin 

uzak olması nedeniyle Yenisey Kırgızları‟nın ayrı bir kimlik benimsemesi ve Hakas adını 

kabullenmeleri sonucunu doğurmuĢtur. 

ġubat 1930 Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kabul edildi (20 ġubat 1930). 

Mart 1930 Hindistan‟ın efsanevi lideri Gandhi, tuz yürüyüĢüne baĢladı. binlerce Hintliyle 24 

günde 350 klometrelik yürüdü (12 Mart 1930). 

Nisan 1930 Kadınlara Belediye Seçimlerine Girme Hakkı verildi (3 Nisan 1930 Türkiye). 

Nisan 1930 Türk Ocakları Merkez Binası‟nın açılıĢı (23 Nisan 1930 Türkiye). 

Nisan 1930 Ankara‟da Türk Ocakları VI. Kurultayı‟nın Toplanması. Mustafa Kemal‟in 

gôrüĢmeleri izlemesi. (24-28 Nisan 1930 Türkiye). Kurultay 28 Nisan 1930 günü sona ermiĢtir. 

Haziran 1930 T.C Merkez Bankası KuruluĢ Kanunu kabul edildi. Yasa ile banknot çıkarma hakkı 

Maliye Bakanlığından alınarak Merkez Bankası‟na verildi (11 Haziran 1930 Türkiye). 

Haziran 1930 Türk Tarihi Tetkik Hey‟eti‟nin Ankarada ilk içtim�ını yapması ve Heyet 

BaĢkanlığına Tevfik (Bıyıklıoğlu) Bey‟in seçilmesi (4 Haziran 1930 Türkiye). 
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Haziran 1930 Ah�lî Müb�delesine Müted�ir Türkiye-Yunanistan Muk�velen�mesi (10 Haziran 

1930). 

Haziran 1930 Büyük Britanya-Irak Mu�hedesi imzalandı (30 Hairan 1930). 

Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. BaĢkanlığa Fethi Okyar geçti (12 Ağustos 

1930 Türkiye). 

Eylül 1930 Ġmam Hatip Okullarının tamamen kapatılması ve Orta �ğretimden Din Derslerinin 

kaldırılması (1 Eylül 1930 Türkiye). 

Eylül 1930 M.K. PaĢa‟nın, Sadri Maksudi (Arsal) Bey‟in “Türk Dili Ġçin” adlı kitabına yazdıkları: 

“… �lkesini, yüksek istikl�lini korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan 

kurtarmalıdır” (2 Eylül 1930 Türkiye). 

Eylül 1930 Ahali Cumhuriyet Fırkası, Adana‟da kuruldu (26 Eylül 1930 Türkiye). 

Ekim 1930 Türkiye-Yunanistan Dostluk, Bîtaraflık, UzlaĢma ve Hakem Mu‟�hedesi (30 Ekim 

1930). 

Kasım 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kapatılması, Fırka kurucuları tarafından feshedildi 

(17/18 Kasım/Aralık 1930 Türkiye). 

Aralık 1930 Türk Ocakları‟na karĢı iftira kampanyası (Aralık 1930 Türkiye). 

Aralık 1931 BaĢbakan Ġsmet Ġnônü Ġle DıĢiĢleri Bakanı Tevfik RüĢtü Aras‟ın Yunanistan‟ı 

ziyaretleri sırasında, 1930 Türk-Yunan Dostluk AntlaĢması yürürlüğe konuldu (5 Aralık 1931). 

Aralık 1930 Adana‟da kurulan “Ahali Cumhuriyet Fırkası” hükümet tarafından feshedildi (21 

Aralık 1930 Türkiye). 

Aralık 1930 Menemen Olayı (23 Aralık 1930 Türkiye). 

Aralık 1930 Amele ve ĠĢçi Partisi, Edirne‟de kuruldu (29 Aralık 1930 Türkiye). 

1931 

1931 GôlbaĢı-Malatya Demiryolu iĢletmeye açıldı. 

1931 Rumların Enosis isyanı baĢladı. Rumlar Ġngiliz valisinin konağını yaktı. Kıbrıs Türk cemaati 

Enosis‟e karĢı olduğunu açıkladı. 

1931 Sovyetler, Basmacı ônderi Ġbrahim Bey‟i yakaladılar. 

1931 Müslümanlar, Doğu Türkistan Kumul (Hami)‟da isyan ettiler. 
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Mart 1931 TBMM‟nin yeniden milletvekilli seçimi kararı (5 Mart 1931 Türkiye). 

Mart 1931 “Türk �ocuklarının ilk tahsillerini Türk mekteplerinde yapmaları hakkındaki kanun”un 

TBMM‟de kabulü (Yayın tarihi: 29. 3. 1931) (23 Mart 1931 Türkiye). 

Mart 1931 Mustafa Kemal PaĢa‟nın Türk Ocakları‟nı Cumhuriyet Halk Fırkası ile birleĢtirme 

kararı hakkındaki demeci: “… KuruluĢ tarihindenberi ilmî sahada halkçılık ve milliyetçilik neĢir ve 

tamîme sadakat ve imanla çalıĢan ve bu yolda memnûniyeti mûcib hizmetleri geçmiĢ olan Türk 

Ocakları‟nın, aynı esasları siy�sî ve tatbîkî sahada tahakkuk ettiren Fırkamla bütün m�nasıyla 

yekvücut olarak çalıĢmalarını münasip gôrdüm. Bu kararım ise, millî müessese hakkında duyduğum 

itimat ve emniyet‟in ifadesidir.” (24 Mart 1931 Türkiye). 

Mart 1931 Türkiye‟de uluslararası Uzunluk ve Ağırlık ôlçülerin kullanılmasını ôngôren kanun 

kabul edildi (26 Mart 1931 Türkiye). 

Nisan 1931 Ankara‟da son defa olarak “Türk Ocakları Fevkal�de Kurultayı”nın toplanması ve 

Türk Ocakları‟nın lağvının kabul ve tasdik edilmesi. Bu kararla Türk Ocakları‟nın sahip olduğu bütün 

haklar C.H.F.‟na devredilmiĢtir (10 Nisan 1931 Türkiye). 

Nisan 1931 Mustafa Kemal PaĢa‟nın direktifiyle “Türk Tarihi Tetkîk Cemiyeti”nin kuruluĢu (12 

Nisan 1931 Türkiye). (M. Goloğlu 15‟inde kurulduğunu sôylüyor.) Daha sonra ise Türk Tarih Kurumu 

adını alacaktır. 

Mayıs 1931 TBMM IV. Olağanüstü Toplantılarının baĢlaması. Aynı gün Mustafa Kemal PaĢa 3. 

defa CumhûrbaĢkanlığına seçilmiĢtir. Olağanüstü toplantılar 25. 7. 1931‟e kadar sürmüĢ, 1 Kasım 

1931‟de de I. Toplanma Yılı açılmıĢtır (4 Mayıs 1931 Türkiye). 

Mayıs 1931 Cumhûriyet Halk Fırkası 3. Büyük Kurultayı toplandı (10-18 Mayıs 1931 Türkiye). 

15 Mayıs 1931-25 Eylül 1932 Hüseyin Nihal Atsız, Ġstanbul‟da “Atsız Mecmua”„yı yayımladı (15 

Mayıs 1931-25 Eylül 1932). 

Mayıs 1931 Hamdullah Suphi Bey‟in BükreĢ Elçiliği‟ne tayini (20 Mayıs 1931 Türkiye). 

Temmuz 1931 Mustafa Kemal PaĢa‟nın Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti toplantısına baĢkanlık 

etmesi (19 Temmuz 1931 Türkiye). 

Temmuz 1931 Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nde 1881 Sayılı Yeni Basın Kanunu‟nun kabulü (25 

Temmuz 1931 Türkiye). 

Ekim 1931 Ġkinci Balkan Konferansı‟nın Ġstanbul‟da açılıĢı (20 Ekim 1931 Türkiye). 

Ekim 1931 Balkan Konferansı‟na katılan delegelerin son birleĢim için Ankara‟ya geliĢi (25 Ekim 

1931 Türkiye) (Ertesi günkü son birleĢim‟de Mustafa Kemal delegelere hit�ben Fransızca bir konuĢma 
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yapmıĢtır). 

Ekim 1931 Türk-Sovyet Protokolü (30 Ekim 1931). 

Kasım 1931 Japonlar, Mançurya‟yı iĢgal etti (18 Kasım 1931). 

Aralık 1931 Türk Ocağı‟nda Türk Matbaacılığının 200. Yılı kutlamaları (31 Aralık 1931 Türkiye). 

1931-1944 Hamdullah Suphi Tanrıôver‟in T.C. BükreĢ Büyükelçisi olduğu dônemde (1931-1944) 

Gagavuzlar Türkiye‟nin gündemine gelmiĢtir. Bu dônemde Gagavuz Yeri‟nde Türkçe kursları açılmıĢ 

ve Türkçe kitaplar gônderilmiĢtir. �te yandan bazı Gagavuzlar seçilerek Türkiye‟de yüksek ôğrenim 

gôrmeleri sağlanmıĢtır. 

1932 

1932 Yugoslavya‟da tedrisat tamamen Sırpça yapılmaya baĢlandı. 

1932 Irak, Ġngiltere‟den bağımsızlığını elde etti (ôrtülü bağımlılık dônemi baĢladı). 

Ocak 1932 Türkiye-Ġran UzlaĢma, Adlî Tes. ve Huk. Mu‟�hedesi (23 Ocak 1932). 

ġubat 1932 “Halk Evleri”nin AçılıĢı. Ankara Halkevi de dahil ilk gün 14 vilayet merkezinde, ikinci 

olarak da 24 Haziran 1932‟de ise 20 merkezde daha açılmıĢ, tedrîcen bunları diğer birçok vilayet ve 

kasabalarda açılanlar izlemiĢtir (19 ġubat 1932 Türkiye). 

Temmuz 1932 Ankara Halkevi Konferans Salonu‟nda “Birinci Türk Tarih Kongresi”nin M.K. 

PaĢa‟nın huzurlarında toplanması (2-11 Temmuz 19 Türkiye). 

Temmuz 1932 Türkiye ile Fransa arasında Antakya‟da askeri antlaĢma imzalandı. AntlaĢma 

uyarınca Türk askeri birlikleri 5 Temmuz‟da Hatay‟a girdi (3 Temmuz 1932). 

Temmûz 1932 M.K. PaĢa‟nın direktifiyle “Türk Dili Tetkîk Cemiyeti”nin KuruluĢu (12 Temmûz 

1932 Türkiye). (III. Türk Dil Kurultayı‟nın 31 Ağustos 1936 günkü birleĢiminde kabul edilen tüzük 

değiĢikliği ile kurumun adı “Türk Dil Kurumu” olarak değiĢtirilmiĢtir). 

Temmuz 1932 Ezanın Türkçe Okunması (18 Temmuz 1932 Türkiye). 

Temmuz 1932 Milletler Cemiyeti‟ne GiriĢ (18 Temmuz 1932 Türkiye). 

Temmuz 1932 Halkevlerine üye olma Ģartlarına dair 19. 7. 1932 tarih ve 13178 sayılı 

Kararn�me (19 Temmuz 1932 Türkiye). 

Eylül 1932 Birinci Türk Dil Kurultayı baĢladı ve bu gün Dil Bayramı olarak kabul edildi (26 Eylül 

1932 Türkiye). 
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Ekim 1932 Ġngilizlerden bağımsızlığını kazanan Irak, Milletler Cemiyeti‟ne katıldı (3 Ekim 1932). 

Kasım 1932 Türkiye-Ġran Dostluk Mu‟�heden�mesi (5 Kasım 1932). 

Aralık 1932 “Kadro Dergisi”, ġevket Süreyya ve arkadaĢları tarafından yayınlanmaya baĢlandı 

(1 Aralık 1932). 

1933 

1933 Bulgaristan‟da Belgrad Türk Mezarlığı yakıldı. 

1933 Ġki Alman bilim adamı Max Kroll ve Ernst Ruska elektron mikroskobunu yaptı. 

1933- 16 Temmuz 1934 Hüseyin Nihal Atsız, “Orhun, Aylık Türkçü Mecmua”„u yayımladı (1933-

16 Temmuz 1934). 

ġubat 1933 Ġstanbul‟da -Evk�f Müdîriyeti‟nin tebliği ile- bütün camilerde Ez�n ve K�met‟in 

Türkçe okunmaya baĢlaması (7 ġubat 1933 Türkiye). 

Mart 1933 Tevfik Ġleri‟nin Ġstanbul Halkevi‟ndeki konuĢması (3 Mart 1933 Türkiye). 

Mart 1933 Millî Türk Talebe Birliği kuruldu (10 Mart 1933 Türkiye). 

Nisan 1933 Razgrad Olayı ve 20. 4. 1933 Türk gençlerinin nüm�yiĢi (16 Nisan 1933). 

Nisan 1933 Osmanlı Duyun-u Umumiye (genel dıĢ borçlar) Ġdaresi arasında imzalanan 

antlaĢma ile Osmanlı dônemi borçlarının tasfiyesine baĢlandı (22 Nisan 1933). 

Nisan 1933 Cuma Turan Maarif ve Yardım Cemiyeti Reisi Muharrem Feyzi Bey tarafından 

“Hariçteki Türk Gazeteciliği‟nin Tarihi” hakkında bir konferans verilmiĢtir. Bu konferansta Kırım, 

Kazan, Azerbaycan, Türkistan ve diğer bütün Türk-Ġsl�m ülkelerinde gazetecilik neĢriyatının 

tarihinden bahsedilmiĢtir (28 Nisan 1933 Cuma Türkiye). 

Mayıs 1933 Ġstanbul D�rülfünûnunun Kapatılması ve Yerine Ġstanbul �niversitesi‟nin 

Kurulmasını getiren Kanunun Kabulü (Ġl�hiy�t Fakültesi‟nin yerine de Ġsl�m Tedkîkleri Enstitüsü 

kurulmuĢtur) (31 Mayıs 1933 Türkiye). 

Haziran 1933 Sümerbank‟ın kurulmasına iliĢkin kanun TBMM‟de kabul edildi (3 Haziran 1933 

Türkiye). 

Haziran 1933 Tedavüldeki madeni Osmanlı paralarının toplatılması ve bunların yerine yeni 

madeni paralar basılmasını ôngôren kanun kabul edildi (7 Haziran 1933 Türkiye). 

Haziran 1933 Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kabul edildi (8 Haziran 1933 Türkiye). 
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Temmuz 1933 Tec�vüzün Tarifi Muk�velen�mesi (Londra) (3-4 Temmuz 1933 Türkiye). 

Ağustos 1933 Ġstanbul �niversitesi‟nin Kurulması (1 Ağustos 1933 Türkiye). 

Eylül 1933 Türkiye-Yunanistan Samîmî AnlaĢma Mîs�kı (14 Eylül 1933). 

Ekim 1933 Hitler, Berlin‟deki Nazi toplantısında Silahsızlanma Konferansı‟na katılmayacağını ve 

Milletler Cemiyeti‟nden ayrılacağını açıkladı (14 Ekim 1933). 

Ekim 1933 Türkiye-Romanya Krallığı Dostluk, Adem-i Tec�vüz, Hakem ve UzlaĢma Mu‟�hedesi 

(17 Ekim 1933). 

Kasım 1933 KaĢgar‟da, Doğu Türkistan Türk-Ġsl�m Cumhuriyeti kuruldu (Kasım 1933). 

Kasım 1933 Türkiye-Yugoslavya Krallığı Dostluk, Adem-i Tec�vüz, Adlî Tesviye, Hukuk ve 

UzlaĢma Mu‟�hedesi (27 Kasım 1933). 

Aralık 1933 Vali Sheng Shih-ts‟ai idaresinde, Doğu Türkistan‟da Sovyet kontrolünün baĢlaması 

(Aralık 1933). 

1933-1937 KaĢgar‟da Doğu Türkistan Ġsl�m Cumhuriyeti kuruldu. Bu Cumhuriyetin ômrü 

1937‟de sona erdi. 

1934 

1934 Mihail �akır, Gagavuz Türkçesiyle Besarabyalı Gagavuzların Ġstoryası adlı kitabını 

bastırdı. Bu kitap bir Gagavuz tarafından yazılan ilk Gagavuz tarihidir. 

1934 Kadro dergisi kapatıldı (Türkiye). 

1934 Bulgar Ġhtil�li gerçekleĢti. 

1934 Hamdullah Suphi, Romanya‟da Mecidiye Seminarını ziyaret etti, Fes‟in kaldırılmasını 

istedi, Gagauz bôlgesinde Türkçe okullar açtırdı. 

Ocak 1934 Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında kredi antlaĢması imzalandı (21 Ocak 1934). 

ġubat 1934 Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya arasında Balkan Paktı imzalandı (9 

ġubat 1934). 

Mayıs 1934 Bulgaristan‟da �ğretmenler Birliği ve Turan Cemiyeti kapatıldı (19 Mayıs 1934). 

Haziran 1934 Soyadı Kanunu kabul edildi (21 Haziran 1934 Türkiye). 

Temmuz 1934 Doğu Türkistan Türk-Ġsl�m Cumhûriyeti, �inli Müslümanlar olan Dungan 

kuvvetlerince yıkıldı (Temmuz 1934). 
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Ağustos 1934 Hitler, Almanya‟nın mutlak lideri oldu (2 Ağustos 1934). 

Eylül 1934 Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti‟ne girdi (18 Eylül 1934). 

Ekim 1934 Yugoslavya Kralı Alexander ile Fransız DıĢiĢleri Bakanı Louis Barthou, Marsilya‟da 

bir Hırvat milliyetçi tarafından ôldürüldü (9 Ekim 1934). 

Ekim 1934 General �an Kay-ġek tarafından yenilgiye uğratılan �in komünistleri, Mao‟nun 

etrafında toplanmaya baĢladı (21 Ekim 1934). 

Kasım 1934 Mustafa Kemal‟e ATAT�RK soyadının verilmesi (24 Kasım 1934 Türkiye). 

Kasım 1934 Ayasofya Camii‟nin müze olması, Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edildi (24 Kasım 

1934 Türkiye). 

Kasım 1934 Efendi, Bey ve PaĢa gibi unvan ve lak�pların kaldırıldığına dair kanun kabul edildi 

(26 Kasım 1934 Türkiye). 

Kasım 1934 Milli Mücadelenin yayın organı olan “Hakimiyet-i Milliye” gazetesi, “Ulus” adıyla 

çıkmaya baĢladı (28 Kasım 1934). 

Aralık 1934 Kıyafet Kanunu kabul edildi (3 Aralık 1934 Türkiye). 

Aralık 1934 Hangi dine mensup olursa olsun, din adamlarının mabet ve ayinler dıĢındaki dini 

kisve taĢımalarının yasaklanmasına dair kanun kabul edildi (3 Aralık 1934 Türkiye). 

Aralık 1934 Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkının verildiğine dair kanun kabul 

edildi (5 Aralık 1934 Türkiye). 

1934-1939 KurtuluĢ mecmuası 1934 Kasımı‟ndan 1939 Temmuzu‟na kadar aylık Türkçe olarak 

Berlin‟de basıldı. Azerbaycan Müsavat Partisi‟nin yayın organıydı. Hilal MünĢi ve Mehmet Emin 

Resulzade tarafından yayınlandı. 

1935 

1935 Ġstanbul Ruhtım ġirketi Devletçe satın alındı. 

1935 Yusuf Akçura/Akçuraoğlu Yusuf (1876-1935) ôldü. 

1935 Necib Asım (1861-1935) ôldü. Léon Cahun‟un Asya Tarihine GiriĢ‟ini (Introduction a 

l‟histoire de L‟Asie) tercüme etmiĢ, ayrıca bir de Türk Tarihi yazmıĢ olan Necib Asım Türkiye‟de 

Türkçü düĢüncenin geliĢmesinde ônemli bir yer sahibidir. 

1935 Celal Sahir (1883-1935) ôldü. 
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1935 Alman AEG Ģirketi, sesi kaydı için plastik manyetik teyp bandını geliĢtirdi. 

1935 Ġlk �ğretimden Din Derslerinin (kôy okulları dıĢında) kaldırılması (Türkiye). 

Mayıs 1935 I. Türk Basın Kongresi toplandı (25 Mayıs 1935). 

Mayıs 1935 Hafta tatili Cuma‟dan Pazar‟a alındı. Hafta tatili ve ulusal bayramlar hakkındaki 

kanun yürürlüğe girdi (27 Mayıs 1935 Türkiye). 

Ekim 1935 Almanya Milletler Cemiyeti‟nden ayrıldı ve II. Dünya SavaĢına gidecek süreci baĢlattı 

(21 Ekim 1935). 

Kasım 1935 Türk-Sovyet Ankara Protokolü imzalandı (7 Kasım 1935). 

1935-1976 �inli lider Mao Zedung‟un �in Komünist Partisi‟ne liderlik ettiği dônem. 

1936 

1936 Türk Ġstikl�l MarĢı‟nın ve Safah�t‟ın yazarı millî Ģair, mütefekkir Mehmed Âkif Ersoy (1873-

1936) Ġstanbul‟da ôldü. 

1936 Karakalpak Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti‟nin, �zbek Sovyet Sosyalist 

Cumhûriyeti‟ne bağlanması. 

Ocak 1936 Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi (2 Ocak 1936 Türkiye). 

Ocak 1936 Ankara‟da Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi kuruldu (9 Ocak 1936 Türkiye). 

Haziran 1936 Sovyetler Birliği‟nde aile ve evlilik hukukunu sınırlayıcı kanunlar yayınlandı 

(Haziran 1936). 

Haziran 1936 Recep Peker CHP Sekreterliği‟nden uzaklaĢtırıldı (14-15 Haziran 1936 Türkiye). 

Temmuz 1936 Türkiye‟nin Ġstanbul ve �anakkale boğazları üzerindeki tüm haklarını tanıyan ve 

kabul eden Montreux Boğazlar SôzleĢmesi‟nin imzası (20 Temmuz 1936). 

Ağustos 1936 Sovyetler Birliği‟nde Zinov‟ev, Kamenev ve diğer birçok üst düzey devlet adamı 

siyasi suç isnadıyla yargılandılar (Ağustos 1936). 

Eylül 1936 Nikolai Ezhov, Genrikh Iagoda‟nın yerine Sovyetler Birliği Gizli Polis TeĢkilatı 

(NKVD/KGB) Ģefi oldu. Sovyetler Birliği Komünist Partisi‟nde tasviye hareketi, derinleĢti/yoğunlaĢtı 

(Eylül 1936). 

Ekim 1936 Sovyetler Birliği, Ġspanya Ġç SavaĢı‟nda, komünistleri/antifaĢistleri desteklemeye 

baĢladı (Ekim 1936). 
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Ekim 1936 Son Osmanlı sadrazamı Tevfik PaĢa Ġstanbul‟da ôldü (7 Ekim 1936 Türkiye). 

Kasım 1936 Montreux Boğazlar SôzleĢmesi resmen yürürlüğe girdi (9 Kasım 1936). 

Aralık 1936 Sovyetler Birliği‟nin yeni anayasası yürürlüğe girdi (Aralık 1936): Kazakistan ve 

Kırgızistan Sovyet Cumhuriyeti oldu. Transkafkas Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Ermenistan 

SSC, Azerbaycan SSC ve Gürcistan SSC adlarıyla ayrı devletlere bôlündü. 

Aralık 1936 Kazak Sovyet Sosyalist Cumhûriyeti ve Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhûriyeti kuruldu 

(5 Aralık 1936). 

Aralık 1936 Karakalpakistan, �zbekistan SSC‟ne katıldı (Aralık 1936). 

1936-1939 Yahudi gôçünün ateĢlemesiyle Arap isyanı gerçekleĢti (1920-39 arasında toplam 

300,000 Yahudi Filistin‟e geldi). Peel komisyon raporu, Filistin‟in Yahudi ve Arap devletleri Ģeklinde 

ikiye bôlünmesi teklifinde bulundu (1937). Arap ve Yahudi Filistinliler, II. Dünya SavaĢı‟nda birlikte, 

Müttefiklerin yanında savaĢtılar. 

1936-1941 Ruslar 1936-1941 yılları arasında Türklerin Latin alfabesinden Kiril alfabesine 

geçmesini zorunlu kılarak, bunu onları RuslaĢtırma politikalarının bir aleti olarak kullandılar. 

1937 

1937 ġark Demiryolları (Sirkeci-Edirne) satın alındı. 

1937 Japonlar, �in‟e saldırdı, iĢgal etti. 

1937 Müslümanlar Doğu Türkistan KaĢgar‟da isyan edince, Sovyetler askerî müdahalede 

bulundular. 

Ocak 1937 „Devletçilik‟ ilkesi, yapılan değiĢiklik sonucu TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu‟nun 

(Anayasa) 2. maddesinde yer aldı (5 Ocak 1937 Türkiye). 

ġubat 937 Laiklik ilkesi Anayasa‟ya kondu. (CHP‟nin 6 umdesi Anayasda‟nın 2. maddesinde) (5 

ġubat 937 Türkiye). 

Mayıs 1937 Sancak (Hatay) Hususunda Türkiye-Fransa Arasında bir seri Mu‟�hede, Protokol ve 

Mektuplar (29 Mayıs 1937). 

Temmuz 1937 Türkiye, Irak, Ġran ve Afganistan arasında Saad�b�d Paktı imzalandı (8 Temmuz 

1937). 

Ekim 1937 Ġsmet‟in yerine Celal Bayar BaĢbakan (25 Ekim 1937 Türkiye). 

1937-1938 Stalin, Müslüman Komünist liderleri gôrevden uzaklaĢtırdı, temizledi/yoketti. 
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1938 

1938 “Sadabat Paktı” TBMM‟de onaylandı. 

1938 Amerikalı Chester Carlson ilk fotokopi makinesini icat etti. 

1938 Anayasa değiĢikliği ve Laiklik ilkesinin Anayasaya il�vesi (Türkiye). 

Ocak 1938 Sadabat Paktı, TBMM‟de onaylandı (14 Ocak 1938). 

Mart 1938 �zbek Komünist liderler Faizull�h Hocayev ve Akmal Ġkramov‟un idamı (Mart 1938). 

Mart 1938 Avusturya, Hitler Almanyası‟na katıldı (13 Mart 1938). 

Nisan 1938 Türkiye-Yunanistan Munzam Mu‟�heden�mesi imzalandı (27 Nisan 1938). 

Mayıs 1938 Türkiye ile Almanya arasında kredi antlaĢması imzalandı (8 Mayıs 1938). 

Mayıs 1938 Türkiye ile Ġngiltere arasında kredi antlaĢması imzalandı (27 Mayıs 1938). 

Haziran 1938 Türkiye‟nin Ģartları gôz ônüne alınarak Medeni Kanun‟daki evlenme yaĢı 

kadınlarda 15‟e, erkeklerde 17‟ye indirildi (15 Haziran 1938). 

Temmuz 1938 Türkiye ve Fransa, Hatay‟da eĢit sayıda asker bulundurmaları konusunda Türk-

Fransız Dostluk Mu‟�hedesi, MüĢterek Beyann�me ve Optonlara Müted�ir Protokol imzalandı Türk 

birlikleri 4 Temmuz‟da Hatay‟a girdi (4 Temmuz 1938). 

Eylül 1938 Tayfur Sôkmen liderliğinde Bağımsız Hatay Cumhûriyeti kuruldu (2 Eylül 1938). 

Ekim 1938 Alman askerleri, �ekoslavakya‟daki Süded bôlgesini iĢgal etti (1 Ekim 1938). 

Kasım 1938 Türkiye Cumhuriyeti‟nin ve egemenliğinin b�nisi Atatürk ôldü (10 Kasım 1938). 

Kasım 1938 Ġsmet Ġnônü, Türkiye‟nin 2. CumhurbaĢkanı oldu (11 Kasım 1938). 22 Mayıs 

1950‟de gôrevi sona erdi. 

1939 

1939 Hakaslar �arlık dôneminde zorla kabul ettirilen Kiril alfabesini Sovyet BolĢevik 

Devriminden sonra bırakıp Latin alfabesine geçmiĢler, ama 1939‟dan sonra yeniden Kiril alfabesini 

kullanmak zorunda kalmıĢlardır. 

1939 Mihail �akır, Gagavuzca-Romence sôzlüğü neĢretmiĢtir ve Ġncil‟i anadiline çevirmiĢtir. 

1939 Azerbaycan Türklerinden Ahmet Ağaoğlu (1869-1939) ôldü. 1921 Haziran‟ında Ahmet 

Ağaoğlu, Ankara‟da Basın Müdürlüğü gôrevini üstlendi. 1923 ve 1927 yıllarında Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi‟nde mebusluk yaptı. 

1939 Ġgor Sikorsky adlı bir Rus mühendis tarafından ilk helikopter yapıldı. 

1939 Ġngiltere, Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın baĢlaması üzerine, Ortadoğu‟nun kontrolü kapsamında 

stratejik ônemi olan Kıbrıs‟ı elinden kaçırmamak için, ôzerklik vaadinde bulunacağını yaydı. Rumlar 

ise Enosis‟te kararlıydı. 

Haziran 1939 Hatay‟ın Anavatan‟a ilhakına ait antlaĢma Ankara‟ da imzalandı (23 Haziran 

1939). 

Haziran 1939 Hatay Cumhuriyeti Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti‟ne katılma kararı verdi. 

Hatay Anavatan Türkiye‟ye katıldı (30 Haziran 1939). 

Temmuz 1939 Türk Basın Birliği Birinci Kongresi toplandı (10 Temmuz 1939). 

Eylül 1939 II. Dünya SavaĢı baĢladı (1 Eylül 1939). 

Eylül 1939 Türk-Sovyet gôrüĢmeleri, Moskova‟da, Saraçoğlu-Molotof arasında baĢladı (27 Eylül 

1939). 

1939-1945 II. Dünya SavaĢı yılları. 

1939-1940 Kril alfabesi, Sovyet Orta Asyası‟nda Latin alfabesinin yerini aldı. 

1940 

1940 Bulgaristan Türk nüfusun yoğun olduğu Dobruca‟yı yeniden elde etmiĢ ve o günden sonra 

da sınırlarda değiĢiklik olmamıĢtır. Dobruca bôlgerisindeki Türkler‟den baĢka Türk dili konuĢan iki 

Türk azınlık daha bulunmaktadır. Bunlar, sayıları 7.000 kadar olan Tatarlar ve Gagavuzlardır. 

Bulgarlar ülkedeki azınlıkları sürekli asimile etmeye çalıĢmıĢ 

Ocak 1940 Türkiye, Ġngiltere ve Fransa ile iki yıl süreyle krom satıĢ antlaĢması imzaladı (8 Ocak 

1940). 

Nisan 1940 Kôy Enstitüleri Kanunu TBMM‟de kabul edildi (17 Nisan 1940 Türkiye). 

Ekim 1940 Mültecilerle birlikte Kanada‟ya gitmekte olan Ġngiliz transatlantiği Empress of Bratian 

battı (2 Ekim 1940). 

Aralık 1940 Macaristan ve Yugoslavya arasında Ebedi Dostluk Paktı imzalandı (12 Aralık 1940). 

1941 

1941 Kafkaslı Tatar Türkü Hüseyinzade Ali Turan (1864-1941) ôldü. 
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1941 Türkistan Milli Mücadele hareketlerinin ônemli temsilcilerinden ve devlet adamlarından 

Mustafa �okayoğlu (�okayev) (1890-1941) ôldü: 

1941 Hüseyinzade Ali Turan (1864-1941) ôldü. 

Haziran 1941 Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık AnlaĢması imzalandı (18 Haziran 1941). 

Haziran 1941 Hitler, Sovyet Sosyalist Cumhûriyetler Birliği topraklarını iĢgal etti (Haziran 1941). 

Haziran 1941 Alman Ġmparatoru Wilhelm ôldü (4 Haziran 1941). 

Aralık 1941 2. Dünya SavaĢında Japonlar Pearl Harbour baskınını gerçekleĢtirdi (7 Aralık 

1941). 

Aralık 1941 Amerika Japonya‟ya harp ilan etti (8 Aralık 1941). 

Aralık 1941 Japonlar Hong Kong‟a girdi (19 Aralık 1941). 

Aralık 1942 Türkiye ile Almanya arasında savaĢ malzemesi alımı için kredi antlaĢması imzalandı 

(31 Aralık 1942). 

1942 

1942 Wernher von Braun, Almanya‟nın ilk uzun menzilli füzesi olan V-2‟yi fırlattı. 

1942 Enrico Fermi, ABD‟nin Chicago kentinde, nükleer enerjinin denetim altına alınabildiği bir 

nükleer reaktôr yaptı. 

1942 Sheng Shih-ts‟ai, Sovyetlerle iliĢkilerini kopararak, Xinjiang (Doğu Türkistan)‟ı Milliyetçi 

�in‟e bağladı. 

1942 Sovyet Hükûmeti, Sovyet Sosyalist Cumhûriyetler Birliği‟nde resmen Ġsl�m Dini‟nin kanunî 

statüsünü kabul etti ve 4 dinî müdürlük/teĢkilat kuruldu. 

1942 Xinjiang (Doğu Türkistan), yeniden �in Cumhûriyet Hükûmeti‟nin kontrolü altına girdi. 

Kasım 1942 Saraçoğlu Hükümeti tarafından hazırlanan Varlık Vergisi Kanunu, TBMM‟de kabul 

edildi. 15 Mart 1944‟te çıkarılan 4.530 sayılı kanun ile yürürlükten kaldırıldı (11 Kasım 1942 Türkiye). 

1943 

1943 Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu (1943-) doğdu. Sürgünde yaĢayan bir anne-babanın 

çocuğu olarak 13 Kasım 1943‟te Kırım‟ın Fraydorf Rayonu Boz kôyünde doğdu. Babası Abdülcemil, 

annesi ise Mağfure Hanım‟dır. Cemiloğlu‟nun nüfusa kayıtlı olduğu asıl memleketi ise Sudak Rayonu 

Ayserez kôyüdür. Ayserezliler, büyük sürgünden 14 yıl ônce 1930 yılında Sibirya‟ya sürgün 
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edilmiĢlerdi. Cemiloğlu‟nun anne-babası gizlice Kırım‟a dôndüler. Ama hem tanınmamak için, hem de 

mal-mülklerine el konulduğundan, kendi kôylerine değil, Kırım‟ın ayrı bir bôlgesine, Fraydorf 

Rayonu‟na bağlı Bozkôy‟e sığındılar. Cemiloğlu bu kôyde doğdu.Henüz 6 aylıkken 1944 büyük 

sürgünü geldi. Anne-baba bu defa �zbekistan‟a sürüldü. Bu ülkenin Andican bôlgesinin Aim kôyünde 

isk�n edildiler. Ġlkokul ôğrenimine 1949 yılında burada baĢladı. 1959 yılında TaĢkent‟teki Ortaasya 

Devlet �niversitesi‟nin Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi‟ne baĢvurdu. Mustafa Abdülcemil‟in evrakını 

inceleyen �zbek Tesellüm Komisyonu BaĢkanı, kendisini çağırarak bu fakülteye Kırım Tatarlarının 

kabul edilmeyeceğine dair “gizli emir” bulunduğunu bildirdi ve baĢvuru evrakını iade etti. O yıl için 

okuma imk�nı kalmayan Mustafa, sınıf arkadaĢları üniversiteye giderken, yaĢadıkları Mirzaçôl 

kasabasında bir fabrikaya iĢçi olarak girdi. Tornacı ve çilingir olarak çalıĢtı. Ġki yıl sonra buradan da 

ayrılmak zorunda kaldı ve TaĢkent‟e gitti.1962 yılında “TaĢkent Sulama ve Ziraat Mekanizasyonu 

Enstitüsü”ne kaydolmuĢ ise de, üç yıl sonra KGB‟nin talebi ile ve benzer gerekçelerle buradan da 

çıkarıldı. Artık ôğrenim hayatı bitmiĢti. �ç yıl okuduğu enstitüden atıldıktan sonra artık Mustafa 

Abdülcemil‟in Kırım-Tatar Türklüğünün haklarının iadesi için fiili mücadelesi baĢlamıĢ oldu. Mustafa 

Abdülcemil Kırımoğlu, bugün Kırım-Tatar Türklüğünün efsanevi ismidir. 

1943 Lübnan, bağımsız oldu. 

1943 Ġngiltere güdümlü „Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu‟ (KATAK) kuruldu, ancak yapısı 

sebebiyle geliĢemedi. 

1943 Balkar Türkleri II. Dünya SavaĢı‟nda Almanlarla iĢbirliği yaptıkları gerekçesiyle 1943‟de 

Orta Asya‟ya sürüldüler ve toprakları da Gürcistan‟a katıldı. 

Nisan 1943 Romanya Kralı II. Carol, ôldü. 1930-1940 yılları arasında Romanya Kralı olan II. 

Carol, 15 Ekim 1893‟te Sinaia‟da doğdu. TartıĢmalı bir biçimde iktidara geçtikten sonra kiĢisel bir 

diktatôrlük kurdu. Kral I. Ferdinand‟ın en büyük oğlu olan II. Caroll, büyük amcası I. Carol‟un Ekim 

1914‟te ôlümü üzerine veliaht oldu (4 Nisan 1943). 

Eylül 1943 �ang Kay-Ģek �in BaĢkanı oldu (13 Eylül 1943). 

1944 

1944 “Türkçe Ģiirler, 1899” adlı eserin yazarı, millî Ģair Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944) 

ôldü. 

1944 Dr. Fazıl Küçük, „Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi‟ni kurdu. 

1944 Kırım Tatarları, Mesket Türkleri ve diğer Kafkas Müslümanları, Sovyet Orta Asyası‟na [ve 

Sibirya‟ya] sürgün edildi. 

1944 Müslümanlar, Doğu Türkistan Ġli‟de isyan ettiler. 
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Mart 1944 Varlık Vergisi Kanunu yürürlükten kaldırıldı (15 Mart 1944 Türkiye). 

Mart 1944 Ġngiliz uçakları, Neurenberg‟i bombaladı (30 Mart 1944). 

18 Mayıs 1944 Kırım Türkleri Kırımdan çıkarılarak, Sovyetler Birliği‟nin muhtelif yerlerine topluca 

sürgün edilmiĢlerdir. Sovyet Hükümeti, 25.6.1945 yılında yayınladığı Kararname ile Kırım Muhtar 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti‟ni ortadan kaldırmıĢ; Kırım, oblast statüsüne getirilerek yine Rusya‟ya 

bağlı kalmıĢtır. KruĢçev, Rus-Ukrayna kardeĢliğinin 1000. yılı münasebetiyle Kırım Oblastı‟nı 

Rusya‟dan alarak Ukrayna‟ya bağlamıĢtır. Kırım Bôlgesi bugün Ukrayna‟ya bağlı Muhtar bir 

Cumhuriyettir. Cumhuriyet içerisinde ise Tatar �zerk Yônetimi bulunmaktadır. 

31 Temmuz 1944 Komünist Sovyet yônetimi‟nin Ahıska Türkleri‟ni topraklarından sürmesi (31 

Temmuz 1944): 6279 sayılı Devlet Savunma komitesinin „„gizli‟‟ kararıyla top yekün sürgüne tabi 

tutulan Ahıskalıların çoğu, bu zor yolculuk Ģartlarına dayanamayarak hayatlarını kaybettiler. Ahıska 

Türkleri‟nin neden sürgüne tabi tutuldukları tam 47 yıl gizli tutuldu. Ahıska Türkleri tarafından “vatana 

dônüĢ‟‟ mücadelesi veren birçok cemiyet oluĢturulmuĢ ise de çeĢitli ülkelerdeki sürgün hayatı hala 

devam etmektedir. 

Eylül 1944 Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Yugoslavya‟ya girdi (29 Eylül 1944). 

Ekim 1944 Ġngiltere, �in, ABD ve Sovyetler Birliği savaĢ sonrası barıĢ planı için „BirleĢmiĢ 

Milletler‟ adı altında bir ôrgüt kurulacağını duyurdular (9 Ekim 1944). 

Kasım 1944 Ġli‟de Doğu Türkistan Cumhûriyeti kuruldu (Kasım 1944). 

1944-1949 Gulca Ģehri �inlilerden temizlenerek, “�ç Vilayet Ġnkıl�bı” olarak bilinen bu 

ayaklanmalar neticesinde Doğu Türkistan Türkleri, Ali Han Tôre baĢkanlığında Doğu Türkistan 

Cumhuriyeti‟ni kurdular. Bütün �in‟e hakim olan Komünist �in Kuvvetleri, 1949‟da Stalin‟in de onayı 

ile Doğu Türkistan‟a girerek bu tarihi Türk ülkesini resmen iĢgal etmiĢtir. 

1945 

1945 Arap Ligi kuruldu. 

1945 BirleĢmiĢ Milletler Beyannamesi, 51 devlet tarafından imzalandı. 

ġubat 1945 Türkiye-ABD ikili yatırım antlaĢması imzalandı (23 ġubat 1945). 

Mayıs 1945 Almanya teslim oldu (7 Mayıs 1945). 

Haziran 1945 Türkiye, BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢması‟nı San Fransisco‟da imzaladı (26 Haziran 

1945). 

Temmuz 1945 �ok partili demokratik hayatın ilk adımı atıldı: Milli Kalkınma Partisi kuruldu. 
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Partinin kurucuları arasında Nuri Demirağ, Hüseyin Avni UlaĢ ve Cevat Rifat Atılhan gibi isimler yer 

aldı (18 Temmuz 1945 Türkiye). 

Ağustos 1945 Ġlk Atom Bombası Amerika tarafından, HiroĢima‟ya atıldı (6 Ağustos 1945). 

Ağustos 1945 Ġkinci Atom Bombası Amerika tarafından, Nagazaki‟ye atıldı. 37 bin kiĢi ôldü, 40 

bin kiĢi de yaralandı (9 Ağustos 1945). 

Ağustos 1945 Japonya teslim oldu. 2 Eylül‟de teslim anlaĢması imzalandı (14 Ağustos 1945). 

Ekim 1945 New York-Kalküta hattının açılmasıyla Pan-Amerikan Ģirketinin ilk uçağı Ġstanbul‟a 

geldi (13 Ekim 1945). 

Ekim 1945 Fransa‟da kadınlar, ilk kez oy kullanma hakkı elde ettiler (21 Ekim 1945). 

1945 II Dünya SavaĢı sona erdi. BirleĢmiĢ Milletler Beyannamesi, 51 devlet tarafından 

imzalandı. 

1945-1949 �in‟de, Komünistler ve Milliyetçiler arasında Ġç SavaĢ yapıldı. 

1946 

1946 John Mauchy ve John Eckert‟in geliĢtirdiği, Amerika‟nın ilk elektronik bilgisayarı ENIAC 

halka gôsterildi. 

1946 Filistin‟e gôçün kısıtlanmasına duyulan ôfke, Yahudi gerilla guruplarının Ġngiliz karĢıtı 

Ģiddete yônelmesine yol açtı. 

1946 Fransızlar, Suriye ve Lübnan‟dan ayrıldılar. �rdün, bağımsızlığını kazandı. 

Ocak 1946 Demokrat Parti (DP) kuruldu (7 Ocak 1946): CHP içindeki muhalefetten doğan 

Demokrat Parti, „Dôrtlü Takrir‟in sahipleri Bayar, Menderes, Kôprülü ve Koraltan tarafından Ankara‟da 

7 Ocak 1946‟da Demokrat Parti‟yi (DP) kurdular. Partinin genel baĢkanlığına Celal Bayar seçildi. Yeni 

bir partinin kuruluĢu tek partinin baskıcı yônetiminden bıkmıĢ olan toplumda büyük sevinç ve ilgi 

uyandırdı. Demokrasinin ve liberal bir ekonomi anlayıĢının sôzcülüğünü yapan DP, kısa sürede hızla 

büyüdü. 1946 seçimlerinde Meclis‟e girmeyi, 14 Mayıs 1950 seçimlerinde ise tek baĢına iktidara 

gelmeyi baĢardı. Bôylece Türkiye‟de tek parti dônemi sona ermiĢ, ilk kez halkın oyu ile iktidar 

değiĢikliği gerçekleĢmiĢ oldu. (7 Ocak 1946 Türkiye). 

Ocak 1946 Arnavutluk Halk Cumhuriyeti ilan edildi (11 Ocak 1946). 

ġubat 1946 Amerika ile askeri yardım antlaĢması imzalandı (27 ġubat 1946). 

Mayıs 1946 Türkiye, UNESCO AntlaĢması‟nı onayladı (20 Mayıs 1946). 
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Mayıs 1946 Türkiye Sosyalist Partisi kuruldu. Kurucu Genel BaĢkanı, Esat Adil üstecaplıoğlu 

oldu (14 Mayıs 1946). 

Mayıs 1946 Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisi kuruldu (24 Mayıs 1946). 

Haziran 1946 Doğu Türkistan Cumhûriyeti, Milliyetçi �in‟le yapılan bir anlaĢmanın sonucu 

olarak yıkıldı, dağıldı (Haziran 1946). 

Haziran 1946 Ġtalya‟da krallık idaresine son verilip Cumhuriyet ilan edildi (10 Haziran 1946). 

Haziran 1946 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu (10 Haziran 1946). 

Haziran 1946 Türkiye ĠĢçi ve �iftçi Partisi Ġstanbul‟da kuruldu. Ethem Ruhi Balkan ve Necmettin 

Deliorman‟ın partinin kurucuları arasında bulunduğu açıklandı (17 Haziran 1946). 

Haziran 1946 Türkiye Sosyalist Emekçi ve Kôylü Partisi, ġefik Hüsnü liderliğinde kuruldu (20 

Haziran 1946). 

Ağustos 1946 Muhammed Ali Cinnah, Müslümanların ayrılarak bağımsız bir devlet kurabilmeleri 

için „Doğrudan eylem‟ adı altında bir çağrıda bulundu. Bu çağrı sonucunda çıkan Ģiddet olaylarında 5 

000 kiĢi hayatını kaybetti (16 Ağustos 1946). 

Ekim 1946 Fransa‟da IV. Cumhuriyet Anayasası referandumla kabul edildi (13 Ekim 1946v). 

Ekim 1946 BirleĢmiĢ Milletler, ilk genel toplantısını New York‟ta yaptı (23 Ekim 1946). 

1946-1953 N. ġıvernik (Sovyetler Birliği cumhurbaĢkanı). 

1947 

1947 Ġngiliz Hindistanı‟nın bôlünmesi ve Hindistan ile Pakistan‟ın bağımsızlığı. 

1947 BirleĢmiĢ Milletler, Ġngiltere‟nin Filistin‟i bôlme planını onayladı. 

Nisan 1947 Hindistan Kongre Partisi, ülkenin Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı devlete 

bôlünmesini kabul etti (19 Nisan 1947). 

Temmuz 1947 Türk-ABD Yardım AntlaĢması imzalandı (12 Temmuz 1947). 

Ağustos 1947 Pakistan devleti kuruldu (15 Ağustos 1947). 

1948 

1948 Türk KurtuluĢ SavaĢı komutanlarından asker, devlet adamı Kazım Karabekir (1882-1948) 

ôldü. 
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1948 Amerikalı üç bilim adamı John Bardeen, Walter Brattain ve William Shockley transistôr 

denilen bir cihaz icat ederek elektronik devrelerin çok daha küçülmesini sağladı. Daha sonra, bu 

icatlarıyla Nobel Odülü aldılar. 

Ocak 1948 Hindistan Devlet BaĢkanı Gandhi, Nathuram Godse adlı bir fanatik Hintli tarafından 

ôldürüldü (30 Ocak 1948). 

Mayıs 1948 Hürriyet Gazetesi Sedat Simavi yônetiminde yayın hayatına girdi (1 Mayıs 1948). 

Mayıs 1948 14 Mayıs‟ta Filistin‟de bir Yahudi Ġsrail Devleti kuruldu (14 Mayıs 1948). 

Haziran 1948 Sovyetler Birliği‟in Batı Berlin‟i ablukaya alması (24 Haziran 1948). 

Haziran 1948 Yugoslavya, Komünist Milletlerarası TeĢkilat olan Kominform‟dan atıldı (28 

Haziran 1948). 

Temmuz 1948 Türk-Amerikan ekonomik anlaĢması imzalandı (4 Temmuz 1948). 

Temmuz 1948 Millet Partisi kuruldu (20 Temmuz 1948 Türkiye). 

Eylül 1948 Kuzey Kore, bağımsızlığını ilan etti (9 Eylül 1948). 

Eylül 1948 Pakistan‟ın kurucusu M.Ali Cinnah ôldü (18 Eylül 1948). 

Aralık 1948 Türk Komünist Partisi, Bulgaristan Komünist Partisinin 5. Genel Kongresine bir 

telgraf gônderdi (19 Aralık 1948). Telgrafta “… Türk irtica hükümetinin ve mürteci Türk basınının 

bütün baskı ve tezviratlarına rağman Türk komünistleri faaliyetlerine devam etmektedir” denilmekt. 

(Cumhuriyet. 20.12.1948) 

Aralık 1948 Marshall Planı Avrupa Ġdarecisi Avverell Harriman Ankarada bir basın toplantısı 

düzenledi ve Ģunları sôyledi: “Türkiye‟nin tabii kaynaklarının geliĢmesi yalnız kendisi için değil, bütün 

Avrupa ve Amerika için de büyük bir ônemi haizdir” (28 Aralık 1948). 

1948-1949 Ġlk Arap-Ġsrail SavaĢı. 

1949 

1949 Kazanlı Türk-Ġslam bilgini, fikir ve aksiyon adamı, müellif, araĢtırmacı, Musa Carullah 

Bigiyev (1875-1949) ôldü. 

ġubat 1949 Türkiye, Avrupa Kalkınması Ġcra Konseyine katıldı (17 ġubat 1949). 

Mart 1949 Amerika, Türkiye‟ye yapılan yardımı arttırmaya sôz verdi ve Akdeniz Paktı konusunu 

DıĢiĢleri Bakanı Sadak ile gôrüĢmeğe istekli olduğunu bildirdi (17 Mart 1949). 
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Nisan 1949 Kuzey Atlantik Paktı (NATO) kuruldu. Bu konudaki antlaĢma Washington‟da 12 

ülkenin temsilcileri tarafından imzalandı (4 Nisan 1949). 

Mayıs 1949 Batı Berlin‟e hava yolu taĢımasının baĢlaması (12 Mayıs 1949). 

Haziran 1949 Transürdün, �rdün Emrliği/Krallığı adını aldı (2 Haziran 1949). 

Haziran 1949 Komünistlerin Ģiddetli muhalefetine karĢın Vietnam Devleti kuruldu (14 Haziran 

1949). 

Eylül 1949 Sovyetler Birliği, Atom Bombası‟nı baĢarıyla patlattı (Eylül 1949). 

Eylül 1949 Konrad Adenauer, Federal Almanya‟nın ilk Ģansôlyesi oldu (15 Eylül 1949). 

Eylül 1949 Mao Zedong, �in Halk Cumhuriyeti‟nin baĢkanlığına seçildi (30 Eylül 1949). 

Ekim 1949 �in Halk Cumhûriyeti‟nin kuruluĢu (1 Ekim 1949). 

Ekim 1949 Mao, �in‟de iç savaĢı kazandıktan sonra kurduğu “�in Halk Cumhuriyeti” nin Ġlk 

baĢkanı seçildi (1 Ekim 1949). 

Ekim 1949 Doğu Almanya Cumhuriyeti kuruldu (7 Ekim 1949). 

Aralık 1949 Uluslararası Para Bankasından bir heyet, Türk Hükümetinin 50 milyon dolar borç 

para talebini incelemek için Türkiye‟ye geldi (28 Aralık 1949). 

1950 

1950-1951 Bulgaristan‟dan Türkiye‟ye gôçler: 1944‟e kadar 140.000 kiĢi, 1950-1951‟de 155.000 

Türk gôçmen gelmiĢtir. 

1950 Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın ardından bütün dünyada kolonilerin tasfiyesi eğilimi 

yaygınlaĢınca, Kıbrıs Rum Ortodoks Liderliği (18 Ekim‟de baĢına Makarios seçilmiĢti), yoğun 

kampanyaya giriĢti. Yunanistan hükümeti de BirleĢmiĢ Milletler‟e, ulusların kendi geleceğini tayin 

haklarının Kıbrıs için de uygulanması yolunda baĢvuruda bulundu. 

1950 Türkiye Kore SavaĢı‟na katıldı: SavaĢ sonrası Dünya üzerindeki geliĢmeleri izleyen Türk 

Silahlı Kuvvetleri, insanlık idealleri uğruna 1950 yılındaki Kore SavaĢlarına katılarak tüm dikkatleri 

üzerinde topladı. Kore‟ye gônderilen takviyeli piyade tugayı girdiği savaĢlarda, azmiyle, 

kahramanlığıyla, ruhuyla, birçok ülke ordularına ôrnek gôsterildi. Türk Silahlı Kuvvetleri KORE‟de 731 

Ģehit verdi. 

ġubat 1950 Tek dereceli gizli oy ve açık tasnif esaslarını taĢıyan çoğunluk sistemine dayalı 

Seçim Kanunu kabul edildi (16 ġubat 1950 Türkiye). 
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Mayıs 1950 Demokrat Parti 14 Mayıs 1950 seçimlerinde tek baĢına iktidara gelmeyi baĢardı, 

„Menderesli Yıllar‟ baĢladı: Bôylece Türkiye‟de tek parti dônemi sona ermiĢ, ilk kez halkın oyu ile 

iktidar değiĢikliği gerçekleĢmiĢ oldu. DP, 1954 seçimlerinde oylarını daha da artırarak iktidarını 

perçinledi, 1957 seçimlerinde oy kaybına uğramasına rağmen 27 Mayıs 1960‟a kadar iktidarını 

sürdürdü. DP, on yıllık iktidarı süresince, ekonomiye ve halkın yaĢamına elle tutulur bir canlılık getirdi. 

Ekonomi geniĢledi, halkın kazancı arttı, çok sayıda kôy yol, su ve elektriğe kavuĢtu. Yeni alanlar 

tarıma açıldı, makineli ziraat baĢladı, ticaret hızlandı, sanayileĢme doğrultusunda ônemli adımlar 

atıldı. Yabancı sermaye ve ticaret sermayesini sanayiye yôneltme sürecine girildi. 

Mayıs 1950-Mayıs 1960 Demokrat Partili yıllar (14 Mayıs 1950-27 Mayıs 1960). 

Mayıs 1950 Celal Bayar, Türkiye‟nin 3. CumhurbaĢkanı oldu (22 Mayıs 1950). 27 Mayıs 1960 

ihtilaline kadar gôrevini sürdürdü. 

Haziran 1950 Sovyetler‟in desteğini alan Kuzey Kore Güney Kore‟ye saldırdı (25 Haziran 1950). 

Haziran 1950 Kore SavaĢı baĢladı (25 Haziran 1950). 

Temmuz 1950 Türkiye ile Ġsrail arasında ticaret antlaĢması imzalandı (4 Temmuz 1950). 

Eylül 1950 Kore savaĢı için NATO‟nun 5. maddesi (üye ülkelerden birine saldırıldığında diğer 

ülkelerin yardım etmesi) kapsamında Türkiye‟nin Kore‟ye asker gôndermesi (21 Eylül 1950). 

Eylül 1950 ABD birlikleri Kore‟nin baĢkenti Seul‟u iĢgal ettiler (26 Eylül 1950). 

Eylül 1950 “Yakut Saha Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Egemenlik Deklarasyonu” ilan 

edildi (27 Eylül 1950). 

Eylül 1950 BirleĢmiĢ Milletler‟in emrine verilen Kore Birliği 28 Eylül 1950‟de yolculuğuna baĢladı. 

Birlik, ônce ôzel trenlerle Ġskenderun‟a nakledildi, buradan da gemilerle Kore‟ye doğru hareket etti (28 

Eylül 1950). 

Kasım 1950 Cezayir bağımsızlığını kazandı (1 Kasım 1950). 

Kasım 1950 Kore‟de Kunuri SavaĢı baĢladı (27 Kasım 1950). 

Kasım 1950 11 Ekim‟den beri Kore‟de bulunan Türk Birliği de savaĢa katıldı (28 Kasım 1950). 

Aralık 1950 BM güçleri Kore‟den çekilmeye baĢladı (3 Aralık 1950). 

1951 

1951 Libya, bağımsız oldu. 

Ocak 1951 Türkiye Komünist Partisi‟nin bazı üyeleri tutuklandı (13 Ocak 1951). 
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Nisan 1951 Türkiye, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel AntlaĢması‟nı (GATT) imzaladı (21 

Nisan 1951). 

1952 

1952 Türkiye ve Yunanistan NATO‟ya katıldı. 

1952 Mısır‟da Cumhuriyet ilan edildi. 

1952 Dwight D. Eisenhower Amerika BaĢkanı oldu. 

ġubat 1952 Türkiye Cumhuriyeti NATO‟ya katıldı: Silahlı Kuvvetlerinde modernizasyon 

çalıĢmalarını baĢlattı. Caydırıcılık gücü sürekli artan Türk ordusu 1974 Kıbrıs BarıĢ Harekatında güç 

ve yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, 1980‟li yılların sonunda yeniden 

yapılanma sürecine girdi (18 ġubat 1952). 

Nisan 1952 Japonya‟daki Amerikan askeri varlığı resmi olarak sona erdi (28 Nisan 1952). 

Haziran 1952 Berlin ikiye bôlündü (1 Haziran 1952). 

Ağustos 1952 Komünist �in yônetimi, Doğu Türkistan‟da 10 ayrı muhtar bôlge tesis eti (8 

Ağustos 1952). Sincan (Uygur) �zerk Bôlgesi bunlardan biri ise de, yônetim hakları, Pekin 

yônetimince çiğnenmektedir. Tüm idarede bütün yetkiler �inlilerdedir. �zerk yônetim organlarında 

gôrevlendirilen etnik unsurların siyasî, ekonomik ve askerî karar verme, denetleme yetkileri �in 

Komünist Partisi kontrolü altındadır. �in Komünist Partisi tarafından bôlgeye vali 

gôrevlendirilmektedir. Valinin mutlaka �in Komünist Partisi üyesi olması Ģart koĢulmaktadır. Doğu 

Türkistan‟da Sincan Uygur �zerk Bôlgesi‟nden baĢka aynı haklara sahip 7 organ daha vardır. 1-

Sincan Askeri Bôlge Komutanlığı 2-Sincan Askeri �retim ve ĠnĢaat Bôlge Komutanlığı 3-Sincan 

Komünist Partisi 4-Sincan Halk Kurultayı Daimi Komitesi 5-Disiplin Kontrol Komitesi 6-Siyasî DanıĢma 

Konseyi 7-Sincan Devlet Savunma Güçleri Genel Komutanlığı 

Kasım 1952 ABD, ilk hidrojen bombasını Eniwetok Adası‟nda patlattı (30 Kasım 1952). 

1953 

Mart 1953 Stalin‟in ôlümü ve halefi Khrushchev‟in iktidarı devralması (Mart 1953). 

ġubat 1953 Ankara‟da Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında Balkan Paktı imzalandı (28 

ġubat 1953). 

Mayıs 1953 Paris‟te Belçika, Fransa, Ġtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Federal Almanya 

Arasında Avrupa Savunma Birliği AnlaĢması imzalandı. NATO üyesi ülkeler de, bu birliğin üyelerine 

garanti veren bir protokol imzaladılar (27 Mayıs 1953). 
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Haziran 1953 Ġngiltere‟de Kraliçe II. Elizabeth taç giydi (2 Haziran 1953). 

Haziran 1953 Amerika ile Türkiye arasında Kırıkkale‟de NATO için cephane yapılmasına iliĢkin 

antlaĢma imzalandı (4 Haziran 1953). 

Temmuz 1953 Kore SavaĢı sona erdi (28 Temmuz 1953). 

1953-1960 MareĢal K. VoroĢilov (Sovyetler Birliği). 

1953-1964 Nikita Kuruçev (Sovyetler Birliği lideri). 

1954 

1954 Yunanistan, BirleĢmiĢ Milletler‟e Kıbrıs‟ta self-determinasyon için baĢvurdu. Türkiye karĢı 

çıktı. BirleĢmiĢ Milletler, Yunan talebini reddetti. 

Ocak 1954 Kurucuları arasında Hikmet Bayur, Kenan �ner, Ahmet Tahtakılıç ve Osman 

BôlükbaĢı‟nın bulunduğu Millet Partisi kapatıldı (26 Ocak 1954 Türkiye). 

Mart 1954 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı KuruluĢ Kanunu ve Petrol Kanunu kabul edildi (7 

Mart 1954). 

Kasım 1954 Cezayir‟in Bağımsızlık SavaĢı baĢladı (1 Kasım 1954). 

1955 

1955 Yunan terôr ôrgütü EOKA, 1 Nisan‟da Kıbrıs‟ta faaliyete geçti. Rumlar arasında Enosisçi-

Anti Enosisçi çatıĢması baĢladı. Türkiye ilk kez sorunda taraf olmayı kabul etti ve 29 Ağustos‟ta 

Londra‟da Ġngiltere ve Yunanistan‟ın katıldığı toplantıda, Türkiye de temsil edildi. Konferans devam 

ederken, EOKA terôrünün Türkleri de hedef almaya baĢlaması karĢısında, Ġstanbul‟da düzenlenen 

mitingler kontrolden çıktı. Daha sonraları „6-7 Eylül Olayları‟ diye anılacak olan yağma ve tahribat, 

Türkiye‟deki Rumlar kadar, diğer azınlıkları da hedef aldı. Aynı zamanda „Ya Taksim Ya �lüm‟ sloganı 

yoğun biçimde kullanılmaya baĢlandı. 

1955 Federal Almanya Cumhuriyeti NATO‟ya katıldı. 

1955 Cenevre Zirve Konferansı yapıldı. Camp David. 

1955 �in‟de, Sincan Uygur Otonom Bôlgesi‟nin kuruluĢu. 

ġubat 1955 Türkiye-Irak KarĢılıklı ĠĢbirliği AntlaĢması Bağdat‟da imzalandı (24 ġubat 1955). 

ġubat 1955 Bağdat paktı imzalandı (24 ġubat 1955). 

Mayıs 1955 Türkiye La Haye‟de kurulan Milletlerarası Beratlar Enstitüsü‟ne katıldı (13 Mayıs 



  206 

1955). 

Mayıs 1955 Arnavutluk, Bulgaristan, �ekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, 

Romanya ve Sovyetler Birliği arasında VarĢova Paktı kuruldu (14 Mayıs 1955). 

Mayıs 1955 Türk Havayolları Anonim Ortaklığı kuruluĢ kanunu kabul edildi (21 Mayıs 1955). 

Ekim 1955 Dünyanın en güçlü savaĢ gemilerinden olan Saratoga uçak gemisi ABD‟de denize 

indirildi (8 Ekim 1955). 

1956 

1956 Ġngiliz hükümeti, Kıbrıs‟taki karıĢıklıkların baĢ kıĢkırtıcısı sıfatıyla BaĢpiskopos Makarios‟u 

SeyĢel Adaları‟na sürdü. BirleĢmiĢ Milletler‟de Türkiye ilk kez, „taksim‟ tezini açıkladı. Ġngiltere, askeri 

üssünün kalması Ģartıyla, „self-determinasyon‟u kabul etmeye yanaĢtı. 

1956 Mısır, SüveyĢ Kanalı‟nı millileĢtirdi; Ġsrail, Fransa ve Ġngiltere SüveyĢ Kanalı‟nı iĢgal etti. 

1956 Tunus ve Fas bağımsızlıklarını elde ettiler. 

Ağustos 1956 BaĢbakanlığa bağlı olarak Atom Enerjisi Komisyonu kurulmasına iliĢkin kanun 

kabul edildi (27 Ağustos 1956 Türkiye). 

Ekim 1956 Macaristan‟daki Anti-Stalinist/Komünist isyan, Rus ordusu tarafından bastırıldı (23 

Ekim 1956). 

Kasım 1956 SSCB güçleri Macaristan‟a girdi (4 Kasım 1956). 

1957 

1957 NATO arabuluculuk gôrevini üstlenince, EOKA geçici olarak ateĢkes ilan etti, Makarios 

serbest bırakıldı. 15 Kasım‟da Kıbrıs‟ta Türk Mukavemet TeĢkilatı (TMT) kuruldu. 

1957 Sovyetler Birliği tarafından, Dünya‟nın çevresinde dônen, insan yapımı ilk cisim Sputnik I 

fırlatıldı. 

1957 1918‟den 1932 yılına kadar Kiril alfabesini, 1932‟den 1957‟ye kadar Latin Alfabesini 

kullanan Gagavuzlar için 1957 yılında, Moldova S.S.C.B. Yüksek Sovyeti‟nin kararıyla Rus Alfabesine 

birkaç harf ilave edilerek, Kiril esaslı ilk Gagavuz Alfabesi hazırlandı. 1957‟den 1996‟ya kadar tekrar 

Kiril Alfabesini, 1996‟dan sonra ise Latin Alfabesini kullanmaya baĢlamıĢlardır. 

1957 Kabartay-Balkarlar 1956‟da ülkelerine dônme izni verilerek Kabartay-Balkar �SS 

Cumhuriyeti yeniden oluĢturuldu. Halen Rusya Federasyonunu bağlı federe bir cumhuriyettir. 

Mart 1957 AET ve EURATOM AntlaĢmaları Belçika, Fransa, Ġtalya, Lüksemburg ye Hollanda 
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tarafından Roma‟da imzalandı (27 Mart 1957). 

Eylül 1957 ABD ilk yer altı nükleer denemesini Nevada çôlünde yaptı (19 Eylül 1957). 

Ekim 1957 Sovyet uzay gemisi Sputnik-I fırlatıldı (4 Ekim 1957). 

1958 

1958 Kıbrıs‟ın Ġngiliz Milletler Topluluğu içinde kalmasına, ama Türkiye ve Yunanistan‟la da 

bağlara sahip olmasına dayalı „MacMillan Planı‟ gündeme geldi. 

1958 Irak‟ta bir askeri darbe ile Krallık rejimi yıkıldı ve Cumhuriyet ilan olundu. 

Haziran 1958 Gazeteci Hakkı Tarık Us vefat etti (24 Haziran 1958). 

Ekim 1958 Türkiye-Ġran petrol boru hattı antlaĢması imzalandı (18 Ekim 1958). 

1958-1959 �in Halk Cumhuriyeti‟nde Büyük YürüyüĢ. 

1958-1961 BirleĢik Arap Cumhuriyeti kuruldu. 

1959 

1959 Mehmet-Zade Mirza-Bala (1899-1959) ôldü. 

1959 Ġngiltere BaĢbakanı ve üç devletin dıĢiĢleri bakanlarının katılımıyla Zürih AntlaĢmaları 

onaylandı. Cemaat temsilcileri olarak Makarios ve Dr. Küçük de toplantıya katıldılar. 19 ġubat‟ta 

Türkiye, Yunanistan ve Ġngiltere, Kıbrıs Anayasası‟nı garanti altına aldı. Ġngiliz üslerinin devamı kabul 

edildi. Mayıs ayında Yunanistan BaĢbakanı ve dıĢiĢleri bakanı Türkiye‟yi resmen ziyaret etti ve barıĢ 

rüzgarları esmeye baĢladı. 

Ocak 1959 Küba Devrimi gerçekleĢti (1 Ocak 1959). 

ġubat 1959 Türkiye, Ġngiltere ve Yunanistan, Kıbrıs‟ın bağımsızlığını ôngôren Londra 

AnlaĢması‟nı BaĢbakanlar düzeyinde imzaladı (19 ġubat 1959). 

Mayıs 1959 Türkiye-Amerika Atom Enerjisi ĠĢbirliği AntlaĢması imzalandı (26 Mayıs 1959). 

Haziran 1959 Yunanistan AET‟ye ortaklık talebinde bulundu (8 Haziran 1959). 

Temmuz 1959 Türkiye, AET‟ye ortaklık için baĢvurdu (31 Temmuz 1959). 

Ağustos 1959 Türkiye-ABD kredi antlaĢması imzalandı (20 Ağustos 1959). 

Eylül 1959 AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina‟nın Ortaklık baĢvurularını kabul etti (11 Eylül 

1959). 



  208 

1960 

1960 Kıbrıs Anayasası imzalandı. Ada‟ya sembolik Türk ve Yunan birlikleri yerleĢtirildi. 

Makarios CumhurbaĢkanı, Fazıl Küçük de yardımcısı oldu. Bu arada 27 Mayıs 1960‟da Türkiye‟de 

ordu yônetime el koydu. 1961 seçimleriyle ülkede tekrar demokrasiye dônüldü. 

1960 Irak Türkmen KardeĢlik Ocağı kuruldu. Ocak bir yandan kulüp hüviyetinde faaliyet 

gôsterirken, diğer yandan Irak Türkmen toplumunun kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını da karĢıladı. 

1977‟de baĢlayan Baas saldırganlığından nasibini alan yôneticiler, ônce gôrevden uzaklaĢtırıldı. 1979 

yılında ise tutuklandılar ve 1980‟de idam edildiler. Ġdamlara tepki olarak 1980‟de Navzang bôl-gesine 

askeri karargah kuruldu. �rgüt Irak Türklerinin deklare edilmiĢ ilk siyasi organizasyonu ôzelliğini 

taĢımaktadır. 1983‟te bir araya gelen Irak‟ın siyasi kuruluĢları, ôrgütün ısrarlı tutumu karĢısında ilk 

defa Türkmen haklarını.kabul ederek sonuç bildirisine yazmıĢlardır. Siyasi konjonktürün değiĢmesi 

nedeniyle 1985 tarihinde ôrgüt faaliyetleri donduruldu. 

1960 Theodore Maiman ilk lazeri yaptı. 

Mayıs 1960 Ereğli Demir �elik Fabrikaları kuruldu (11 Mayıs 1960 Türkiye). 

Mayıs 1960 Türkiye‟de bir Askeri Darbe ile TSK yônetime el koydu (27 Mayıs 1960): Türkiye‟de 

ordu yônetime el koydu. 1961 seçimleriyle ülkede tekrar demokrasiye dônüldü. 

Mayıs 1960 Cemal Gürsel, Türkiye‟nin 4. CumhurbaĢkanı oldu (27 Mayıs 1960). 28 Mart 

1966‟da gôrevi sona erdi. 

Eylül 1960 Nijerya bağımsızlığını ilan etti (1 Eylül 1960). 

Eylül 1960 Küba lideri Fidel Castro, New York‟ta BirleĢmiĢ Milletleri ziyaret etti (19 Eylül 1960). 

Eylül 1960 Demokrat Parti kapatıldı (29 Eylül 1960 Türkiye). 

Ekim 1960 27 Mayıs 1960 Darbesi‟yle, ordunun yônetime el koymasından sonra ônceki 

hükümet üyelerinin ve aralarında Adnan Menderes, Fatin RüĢtü Zorlu gibi iktidardaki Demokrat Parti 

yôneticilerinin yargılandığı Yassıada mahkemeleri baĢladı. DuruĢmalar Ġstanbul açıklarındaki 

Yassıada‟da yapıldığından bu duruĢmalara Yassıada Mahkemeleri adı verildi (14 Ekim 1960). 

Kasım 1960 Demokrat Parti adayı J.F.Kennedy, ABD BaĢkanı seçildi (9 Kasım 1960). 

1960-1964 Leonid Brejnev (Sovyetler Birliği). 

1960-1975 Güney-Kuzey Vietnam Ġç SavaĢı ve Amerika‟nın Güney Vietnam‟dan yana savaĢa 

dahil olması. 30 Nisan 1975 tarihinde Güney Vietnam, kuzeydeki Komünist kuvvetlere teslim oldu, 

savaĢ sona erdi. 2 Temmuz 1976 tarihinde ise Kuzey-Güney Vietnam‟ın birleĢmesi resmen 

gerçekleĢti. 
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1961 

1961 Tannu-Tıva Muhtar Bôlgesi‟nin statüsü değiĢtirilerek Rusya Sovyet Sosyalist Federal 

Cumhuriyeti‟ne bağlı Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti statüsü verildi. Halen Rusya 

Federasyonu‟na bağlı Tıva �zerk Cumhuriyeti Ģeklinde bir cumhuriyettir. 

1961 Türkiye‟den Avrupa ülkelerine iĢgücü (iĢçi) ihracı baĢladı: Ġkinci Dünya SavaĢı sonunda 

Batı Avrupa ülkeleri kalkınma hamlelerini gerçekleĢtirmek için iĢgücüne ihtiyaç duydular. Bu ihtiyacı 

karĢılamak üzere Batı Avrupa ülkelerine yônelen Türk iĢgücü, Türkiye‟nin 1961-1965 yılları arasında 

Avrupa‟ya iĢçi ithal eden ülkelerle istihdam ve gôç anlaĢmaları imzalamasıyla hız kazandı. 1970‟li 

yılların baĢlarından itibaren bu kiĢiler, aile birleĢimi yoluyla Türkiye‟deki eĢ ve çocuklarını Avrupa‟ya 

getirmeye baĢladılar. Bu süreç 1980 yılı baĢına kadar yoğun olarak devam etti. ilk zamanlar 

Avrupa‟da çalıĢmak ve tasarruf yapıp ülkelerine geri dônmek amacında olan Türk iĢçileri misafirlikten 

gôçmenliğe geçtiler. Bu durumu fark eden Avrupa ülkeleri sayıları gittikçe artan Türkleri geri 

gôndermek için teĢvik primleri uygulamaya baĢladılar. Bunun sonucunda kısmi olarak mesafe alınsa 

da Türklerin Batı Avrupa ülkelerinde kalmaları devam etti. Hatta, orada doğanlar baĢta olmak üzere 

çok sayıda vatandaĢımız bulundukları ülkelerin vatandaĢlığına geçerek çift pasaport ve çifte 

vatandaĢlık sahibi oldular. Avrupa ülkelerindeki ikinci ve ôzellikle üçüncü Türk kuĢağı sadece iĢçi 

olarak kalmayıp çeĢitli yatırımlara giriĢtiler ve bir çoğu iĢçilikten iĢverenliğe yükseldiler. 

1961 Berlin Duvarı inĢaa edildi. 

1961 Serezli bir Yahudi olup, Tekin Alp takma adıyla birçok esere imza atmıĢ olan Moiz Kohen 

(Moize Cohen, 1883-1961) ôldü. Kohen ateĢli Pantürkçü gôrüĢleri ile dikkat çekti. Yahudi olmasına 

rağmen Pantürkçü ideolojinin bu kadar savunucusu olması hakkında birçok kuĢkuyu da beraberinde 

getirmektedir. YaĢamı boyunca Osmanlıcılıktan, Pantürkçülüğe ve Kemalizme kadar birkaç ideolojiyi 

değerlendirip benimsedi ve Birinci Dünya SavaĢı ôncesi ve süresince kendini adamıĢ bir Pantürkçü 

gôrüntüsü verdi. Ortaya koyduğu ideolojik zikzaklar, her devrin adamı izlenimini kuvvetlendirmektedir. 

Ocak 1961 Amerika ile Türkiye arasında, Ereğli Demir �elik Tesisleri için 130 milyon dolarlık 

kredi anlaĢması imzalandı (9 Ocak 1961). 

ġubat 1961 Adalet Partisi kuruldu (11 ġubat 1961 Türkiye). 

ġubat 1961 Türkiye ĠĢçi Partisi (TĠP) kuruldu (13 ġubat 1961). 

Nisan 1961 Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında demiryolu nakliyatına iliĢkin anlaĢma imzalandı 

(27 Nisan 1961). 

Eylül 1961 1960 ihtilalinden sonra Dônemin bakanlarından Fatin RüĢtü Zorlu ve Hasan 

Polatkan‟ın idamının gerçekleĢtirilmesi (16 Eylül 1961 Türkiye). 

Eylül 1961 1960 ihtilalinden sonra ihtilal ôncesi dônemin Türkiye BaĢbakanı Adnan Menderes 
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idam edildi (17 Eylül 1961). 

Eylül 1961 Suriye, BirleĢik Arap Cumhuriyeti‟nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti (30 Eylül 

1961). 

Ekim 1961 Türkiye ile Almanya arasında “Türk ĠĢgücü AnlaĢması‟‟ imzalandı (31 Ekim 1961). 

Ekim 1961 Sblizhenie ve sliianie kavramlarının ortaya atıldığı, Sovyetler Birliği Komünist Partisi 

XXII. Kongresi yapıldı (Ekim 1961). 

1962 

1962 Doğu Türkistan‟dan, Sovyet Orta Asyası‟na toplu olarak Kazaklar‟ın sürülmesi. 

1962 KeĢmir‟de, �in ve Hindistan arasında sınır çatıĢmaları vuku buldu. 

1962 Ġç SavaĢın ardından Cezayir bağımsızlığını kazandı. 

Ekim 1962 Amerika, Sovyetlerin Küba‟yı bir nükleer üs haline getirdiğini iddia ederek adayı 

abluka etti (23 Ekim 1962). 

Kasım 1962 Sovyetler, Mars‟a ilk roketi fırlattı (1 Kasım 1962). 

Kasım 1962 Güney Afrika‟da Mandela, ülkeyi yasadıĢı yollardan terk temek suçundan 5 yıl 

hapse mahkum oldu (7 Kasım 1962). 

Aralık 1962 Adalet Partisi‟nin I. Büyük Kongresi toplandı (2 Aralık 1962 Türkiye). 

1963 

1963 �in-Sovyet iliĢkilerinde anlaĢmazlıklar baĢ gôsterdi. 

Ekim 1963 KurtuluĢ SavaĢı komutanlarından Refet Bele ôldü (2 Ekim 1963 Türkiye). 

Kasım 1963 ABD BaĢkanı Kennedy, ôldürüldü. Katil zanlısı Lee Harvey Oswald, Jack Ruby 

isminde biri tarafından ôldürüldü (24 Kasım 1963) 

Aralık 1963 Kıbrıs‟ta Türkler‟e yônelik Noel Katliamı (21 Aralık 1963).: asbakan Karamanlis‟in 

istifası ve ülkeyi terk etmesinin ardından, Yunanistan sürekli kabine bunalımları geçirmeye baĢladı. Bu 

yüzden Kıbrıs üzerinde etkisi azaldı. Makarios, kendi giriĢimiyle yıl boyunca anayasası değiĢtirme ve 

Türk CumhurbaĢkanı yardımcısının yetkilerini kısma faaliyetlerini arttırdı. Kasım sonunda ABD 

BaĢkanı Kennedy, Makarios‟a bundan vazgeçmesini ônerdi. Aralık baĢında da Türkiye tek taraflı 

değiĢiklikleri kabul etmeyeceğini bildirdi. 21 Aralık 1963 „ta Noel katliamı ile EOKA, Türk cemaatine 

karĢı „etnik temizleme ve Ada‟dan kaçırma‟ politikasını zirveye çıkardı. Eylemleri 1964 Ağustos‟unun 

ortalarına kadar sürdü. 30 Aralık‟ta ise Makarios 13 maddelik anayasa değiĢikliği ônerisini açıkladı 
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ama Türkiye buna karĢı olduğunu tekrarladı. 

1964 

1964 “Yeni Turan” adlı eserin yazarı Halide Edip Adıvar (1884-1964) ôldü. 

1964 GümüĢpala‟nın 1964‟te ôlümüyle boĢalan Adalet Partisi (AP) Genel BaĢkanlığı‟na Devlet 

Su ĠĢleri eski Genel Müdürü Süleyman Demirel seçildi. AP, 1965 seçimlerinde oyların yüzde 53‟ünü 

alarak tek baĢına iktidara geldi. Bu seçimlerin bir ôzelliği de Türkiye‟de ilk kez sosyalist bir partinin, 

Türkiye ĠĢçi Partisi‟nin (TĠP) seçimlere katılması ve 15 milletvekilliği kazanmasıydı. 

1964 Filistin KurtuluĢ �rgütü kuruldu ve Ġsrail Devleti‟ne karĢı gerilla savaĢını baĢlattı. 

1964 Martin Luther King, Nobel BarıĢ �dülü‟nü kazandı. 

ġubat 1964 Kıbrıs sorununu çôzimlemek üzere Londra‟da bir araya gelen Türkiye, Yunanistan 

ve Ġngiltere çôzim anlaĢmasına varamayınca konferans sonuçsuz dağıldı. Ġngiltere, sorunun çôzimü 

için BirleĢmiĢ Milletler‟e baĢvurdu. Bu arada Kıbrıs‟da kanlı olaylar artarak sürdü (15 ġubat 1964). 

Mart 1964 BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs‟ta üç ay süre ile gôrev yapacak 

Uluslararası BarıĢ Gücü gônderilmesine karar verdi (4 Mart 1964). 

Ağustos 1964 Türkiye ile Fransa arasında Ġnsan Gücünde ĠĢbirliği AnlaĢması, Ankara‟da 

imzalandı. AnlaĢmaya gôre; ilk etapta 10 bin Türk iĢçisinin kuzeydeki kômür ocaklarında çalıĢmak 

üzere Fransa‟ya gônderileceği açıklandı (20 Ağustos 1964). 

Haziran 1964 Türk hükümetinin Kıbrıs‟a müdahale kararı alması üzerine ABD BaĢkanı Johnson, 

ABD yardımından sağlanan silahların müdahalede kullanılamayacağını belirten bir mektup gônderdi 

(5 Haziran 1964). 

Ekim 1964 Rusya, Kıbrıs‟ta iki toplumun varlığını kabul etti (30 Ekim 1964). 

Kasım 1964 Adalet Partisi Büyük Kongresi‟nde Süleyman Demirel ezici bir farkla genel 

baĢkanlığa seçildi (29 Kasım 1964 Türkiye). 

Aralık 1964 Türkiye ile AET arasında 12 Eylül 1963 yılında imzalanan ve Türkiye‟yi Gümrük 

Birliğine gôtürecek olan Ortaklık AntlaĢması (Ankara AntlaĢması) yürürlüğe girdi. Birinci Ortaklık 

Konseyi toplantısı yapıldı (1 Aralık 1964). 

1965 

1964-1965 A. Mikoyan (Sovyetler Birliği). 

Mayıs 1965 Batı Almanya ile 283 milyon marklık (o günün parasıyla yaklaĢık 849 milyon lira) 

yeni bir kredi anlaĢması imzaladı. Kredinin 35 milyon markının Ortak Pazar payı olması, ilk planda 14 
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milyon mark ôdenmesi ve Keban Projesi için de 80 milyon mark verilmesi kararlaĢtırıldı (24 Mayıs 

1965 Türkiye). 

Haziran 1965 Arap-Ġsrail SavaĢı baĢladı (5 Haziran 1965). 

Temmuz 1965 Milli Ġstihbarat TeĢkilatı (MĠT) Kanunu (6.7.1965-No: 644) kabul edildi (6 Temmuz 

1965 Türkiye). 

Ekim 1965 Süleyman Demirel ve Adalet Partisi 1965 ve 1969 10 Ekim‟inde yapılan iki seçimde 

de iktidar oldu (10 Ekim 1965 Türkiye). 

Aralık 1965 Fransa CumhurbaĢkanlığı‟na De Gualle yeniden seçildi (19 Aralık 1965). 

Aralık 1965 Brezilya‟nın Sao Paulo kentinde, Ermeniler tarafından Türkiye aleyhine gôsteri 

düzenlendi (25 Aralık 1965). 

1965-1971 „Demirel‟li Yıllar‟ın baĢlaması: Süleyman Demirel liderliğindeki Adalet Partisi, 1965 

seçimlerinde oyların yüzde 53‟ünü alarak tek baĢına iktidara geldi. AP‟nin 1965-1971 yıllarındaki 

iktidar dônemi ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan Türkiye‟nin en parlak devirlerinden biri oldu. Bu 

dônemde ekonominin en belirgin ôzelliği yüksek kalkınma hızı ve düĢük enflasyondu. SanayileĢme 

süreci hızlandı. Kırsal kesime dônük yatırımlara ve enerji projelerine ôncelik verildi. Daha bağımsız bir 

dıĢ politika izlendi. 1965-1971 yılları ayrıca Türkiye‟nin en ôzgürlükçü dônemi ôzelliğini de 

taĢımaktaydı. DüĢünceyi sınırlayan ve antidemokratik olarak nitelenen yasa maddelerinin en az 

uygulandığı ve en az sayıda kiĢinin bu nedenle hüküm giydiği dônemdi. Bu dônemde kitleler siyasal 

ôrgütlenme yolunda ônemli adımlar attılar. Yine bu dônemde basın, tarihinin en ôzgür yıllarını yaĢadı, 

farklı gôrüĢler açık biçimde yazıldı ve tartıĢıldı. 

1965-1977 N. Podgorni (Sovyetler Birliği). 

1965-1985 Bulgaristan‟daki Türklerin nüfus artıĢı Bulgar yônetimini korkutacak boyuta 

ulaĢmıĢtır: 1965 nüfus sayım verilerine gôre Türkler 850.000‟e yakın sayıları ile genel nüfusun 

%10‟unu oluĢturmaktaydılar. 1985 sayımında ise Türk nüfus 1.600.000 civarına ulaĢmıĢtı. Genel 

nüfusun %15‟ini teĢkil ediyorlardı. Bu nüfus yoğunluklarıyla Bulgaristan‟da Türkler en kalabalık azınlık 

durumundaydılar. Baskılar sonucu 1989‟dan sonra gerçekleĢen gôçler, bu sayıyı aĢağı çekmiĢtir. 

Nüfusun büyük çoğunluğu çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. 

1966 

1966 Fransa, NATO‟nun askeri kanadından ayrıldı. 

1966 Uzun süre Türk Ocağı baĢkanlığı yapmıĢ, Türk Milliyetçisi büyük hatip Hamdullah Suphi 

Tanrıôver (1886-1966) ôldü. 

ġubat 1966 Türk Sovyet Ticaret AntlaĢması imzalandı (19 ġubat 1966). 
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Mart 1966 Cevdet Sunay, Türkiye‟nin 5. CumhurbaĢkanı oldu (28 Mart 1966). Gôrevi 28 Mart 

1973‟te sona erdi. 

1966-1976 �in Halk Cumhûriyeti‟nde, Büyük ĠĢçi Sınıfı Kültür Devrimi. 

1967 

1967 Arap Devletleri ve Ġsrail arasında Altı Gün SavaĢı yapıldı. Araplar yenildiler. 

1967 Yunanistan‟da ordu yônetime el koydu ve 1974‟e kadar iktidarda kaldı: Subaylar halkın 

desteğini elde etmek için Kıbrıs‟ta EOKA‟ya desteği arttırdılar. Kıbrıs‟ta Türkler iyiden iyiye gettolara 

sıkıĢtırılmaya baĢlandı. Yunan ordusunun 15 bin askeri, gayri resmi olarak Ada‟ya yerleĢtirildi. 

Türklere karĢı sürdürülen soykırımın kesilmesi için Türk ve Yunan baĢbakanları arasında düzenlenen 

toplantı bir sonuç vermeyince, Türkiye askeri müdahalede bulunacağını açıkladı. Yunanlılar, üç Türk 

kôyünden geri çekilirken, arkalarında 24 ôlü bıraktılar. TBMM, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti‟ne 

Kıbrıs‟a müdahale yetkisi verdi. Türk uçakları Kıbrıs üzerinde uçmaya baĢladı. Donanma ve çıkarma 

birlikleri harekete geçti. ABD‟nin arabuluculuğuyla Yunan birliklerinin geri çekilmesi sağlanınca, Türk 

harekatı durduruldu. 1964‟ten beri Türkiye‟de bulunan Rauf DenktaĢ gizlice Ada‟ya gitti. DenktaĢ, 

Yunanlılarca tutuklandı ama Türkiye ve ABD‟nin baskısıyla iade edildi. 

1967 Ali Canip (1887-1967) ôldü. 

Mart 1967 Türk-Sovyet Ġktisadi AnlaĢması imzalandı (25 Mart 1967). 

Nisan 1967 Yunanistan‟da Albaylar darbe yaptı (21 Nisan 1967). 

Mayıs 1967 CHP‟den ayrılan Turhan Feyzioğlu ve arkadaĢları Güven Partisi‟ni kurdu (12 Mayıs 

1967 Türkiye). 

Haziran 1967 Kalkınma Planı gereğince Ġzmir‟de yapılması ôngôrülen 4. rafineri yapım 

antlaĢması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‟nda, Sovyetler Birliği yetkilileriyle imzalandı. Yapılacak 

rafinerinin yılda 3 milyon ton ham petrol iĢleyeceği açıklandı (12 Haziran 1967). 

Kasım 1967 Kıbrıs‟ta Rum‟lar Türk kôylerine saldırmaya baĢladı (15 Kasım 1967). 

1968 

Ekim 1968 Türkiye ĠĢçi �iftçi Partisi, Anayasa Mahkemesi‟nce kapatıldı (15 Ekim 1968). 

Mart 1968 Türkiye ile Bulgaristan arasındaki gôç antlaĢması imzalandı. AntlaĢmaya gôre, 1952 

yılına kadar Türkiye‟ye gôçenlerle yakın akrabalık bağları olanlar anavatana gelebilecek. Gôç hakkı 

kazananlar her yıl Nisan ve Kasım ayları arasında 300‟er kiĢilik gruplar halinde Türkiye‟ye gelebilecek 

(22 Mart 1968). 
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Ekim 1968 Prag‟da binlerce �ek, Sovyet iĢgalini protesto etti (28 Ekim 1968). 

Aralık 1968 Türk-Yunan Kültür Protokolü imzalandı (20 Aralık 1968). 

1969 

1969 Muammer Kaddafi, Libya‟da darbe yaparak iktidarı ele geçirdi. 

1969 Abdullah Battal Taymas (1882/3-1969) ôldü. 

Mart 1969 ABD eski baĢkanı Dwight Eisenhower ôldü (28 Mart 1969). 

Nisan 1969 Londra‟da, Türk Elçiliği ônünde Ermeniler tarafından gôsteri yürüyüĢü tertip edildi 

(24 Nisan 1969). 

Mayıs 1969 Kadıkôy‟de, Baharettin DedeĢan adlı bir ülkücü, Hayko Gulis adlı bir Ermeni 

tarafından ôldürüldü (2 Mayıs 1969). 

Haziran 1969 Filistin KurtuluĢ �rgütü kuruldu (2 Haziran 1969). 

Eylül 1969 Albay Kaddafi, Libya‟da askeri bir darbe yaparak Kral Ġdris‟i devirdi (1 Eylül 1969). 

Ekim 1969 Doğu Türkistan Türkleri‟nin 1000 seneden beri kullandıkları Arap Alfabesi �in 

hükümeti tarafından tamamen yasaklanmıĢtır (23 Ekim 1969). Onun yerine �in fonetiğine uygun 

olarak hazırlanan Latin Alfabesi kabul ettirilmiĢtir 1980‟li yıllarda Uygur aydınlarının hazırlamıĢ 

oldukları, Uygur fonetiğine uygun Kiril Alfabesi projesi Pekin tarafından reddedilmiĢtir. Bunun yanında 

halkın büyük çoğunluğunun Türk olması sebebiyle Doğu Türkistan‟da her Ģeye rağmen Türkçe 

konuĢulmaktadır. Eski bir Türk yurdu olan Doğu Türkistan, Türklerin ilk yerleĢik hayata baĢladığı 

yurtlardan biridir. Uygur mimarisi ise dünyaca meĢhurdur ve Türk-Ġslam mimarisi ôzelliklerini ihtiva 

eder. Yeni Uygur edebiyatı dônemi (XIX.yy. Uygur edebiyatı) Doğu Türkistan‟daki �in istil� ordularını, 

�in hakimiyetini ve onlara karĢı yapılan mücadeleleri iĢleyen eserlerin çok olduğu bir dônemdir. 

Ortaya çıkan edebî eserler, Uygur Türklerinde meydana gelen yeni millî edebiyatın temelini 

oluĢturmaktadır. 

1970 

1970 �rdün‟de Kara Eylül. Mısıır‟da Nasır‟dan sonra Enver Sedat, iktidarı eline aldı. 

Ocak 1970 Konya Bağımsız Milletvekili Prof. Necmettin Erbakan ve 16 arkadaĢı Milli Nizam 

Partisi‟ni kurdu (26 Ocak 1970 Türkiye). 

Nisan 1970 Türkiye Gazetesi kuruldu (22 Nisan 1970). 

Eylül 1970 Mısır Devlet BaĢkanı Nasır 5 Ekim 1970 tarihinde ôldü. Yerine Enver Sedat getirildi 

(28 Eylül 1970). 
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Kasım 1970 Fransa CumhurbaĢkanı Charles De Gaulle ôldü (9 Kasım 1970). 

Kasım 1970 Savunma Bakanı General Hafız Esad, Suriye‟de darbe yaptı (13 Kasım 1970). 

Aralık 1970 Demokratik Parti kuruldu. Partinin kurucuları arasında Ferruh Bozbeyli, Saadettin 

Bilgiç, Talat Asal ve Yüksel Menderes yer aldı (17 Aralık 1970 Türkiye). 

1971 

Mart 1971 Hükümet‟e askeri bir muhtıra verildi ve Hükümet istifa etti. (12 Mart 1971) 

Mayıs 1971 Anayasa Mahkemesi, Milli Nizam Partisi‟nin kapatılmasına karar verdi. Gerekçede, 

„Laik devlet niteliğinin ve Atatürk devrimciliğinin korunması prensiplerine aykırı olması‟ ifadesi 

kullanıldı (21 Mayıs 1971 Türkiye). 

Temmuz 1971 Anayasa Mahkemesi, Türkiye ĠĢçi Partisi‟nin temelli kapatılmasına karar verdi. 

Kapatma kararına gerekçe olarak TĠP‟in faaliyetlerinin Anayasa‟nın 57. maddesiyle, Siyasi Partiler 

Kanunu‟nun 89. maddesine aykırı oluĢu gôsterildi. TĠP‟in mallarına el konulurken, 41 yôneticinin beĢ 

yıl süreyle parti kuramayacakları karara bağlandı (20 Temmuz 1971). 

Ekim 1971 Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Bulgaristan‟da ôldü (11 Ekim 1971). 

Aralık 1971 Pakistan-Hindistan SavaĢı baĢladı, yenilen Pakistan ateĢkes imzaladı (3-17 Aralık 

1971). 

1972 

1972 Dündar TaĢer (1925-1972) ôldü. Büyük Türk milliyetçisi, dava adamı ve gônül eri. Dündar 

TaĢer, 1925 yılında Gaziantep‟te doğdu. 

Mayıs 1972 CHP olağanüstü kurultayında delegelerin çoğunluğunun Ġsmet Ġnônü‟nün isteğine 

karĢı çıkıp çoğunluğu Ecevitçi olan Parti Meclisi adaylarına oy vermesi üzerine CHP Genel BaĢkanı 

Ġsmet Ġnônü, 33,5 yıldır sürdürdüğü liderliğinden istifa etti (8 Mayıs 1972 Türkiye). 

Temmuz 1972 30 Haziran 1972 günü baĢlayan CHP‟nin 21. Kurultayı‟nda genel baĢkanlığa 

Mustafa Bülent Ecevit seçildi. Eski BaĢkan Ġsmet Ġnônü, Ecevit‟i ayağa kalkarak selamladı (1 Temmuz 

1972). 

Eylül 1972 Cumhuriyetçi Güven Partisi kuruldu (4 Eylül 1972 Türkiye). 

Eylül 1972 Japonya ve �in tekrar diplomatik iliĢkiler kurmaya karar verdi (28 Eylül 1972). 

Ekim 1972 Milli Selamet Partisi Kuruldu (11 Ekim 1972 Türkiye). 

Kasım 1972 CHP Milletvekili Ġsmet Ġnônü, „CHP‟nin parti politikasının memleket için sakıncalı 
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istikamet aldığı‟ gerekçesiyle gece geç saatlerde hem CHP‟den, hem milletvekilliğinden istifa etti. 

Ġnônü, eski CumhurbaĢkanı olduğundan senatôr olarak Cumhuriyet Senatosu‟ndaki gôrevine devam 

etti (5 Kasım 1972 Türkiye). 

Aralık 1972 Doğu Berlin‟de iki Almanya arasında “Temel AnlaĢma” imzalandı (21 Aralık 1972). 

1973 

1973 Afganistan‟da yapılan askerî darbe, MonarĢi‟yi yıktı ve Davud Han‟ın baĢbakanlığında 

Afganistan Cumhûriyeti kuruldu. 

1973 Yom Kippur SavaĢı. Arap-Ġsrail savaĢı. 

Ocak 1973 Milli Selamet Partisi Genel BaĢkanlığı‟na Süleyman Arif Emre seçildi (21 Ocak 1973 

Türkiye). 

Ocak 1973 Türkiye‟nin Los Angeles BaĢkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir, 

78 yaĢındaki Amerikan uyruklu Ermeni Gurgen (Karakin) Yanikiyan tarafından Ģehit edildi (27 Ocak 

1973). 

ġubat 1973 Rauf DenktaĢ, Kıbrıs Türk yônetimi baĢkanı oldu (18 ġubat 1973). 

Mart 1973 Milliyetçi Güven Partisi ile Cumhuriyetçi Parti birleĢti. Bunlara bazı bağımsızların 

katılmasıyla „Cumhuriyetçi Güven Partisi‟ kurulmuĢ oldu (3 Mart 1973 Türkiye). 

Nisan 1973 Fahri Korutürk, Türkiye‟nin 6. CumhurbaĢkanı oldu (6 Nisan 1973). 6 Nisan 1980‟ 

de gôrevi sona erdi. 

Haziran 1973 Yunanistan‟da monarĢi yıkıldı (1 Haziran 1973). 

Haziran 1973 Doğu ve Batı Almanya‟nın BM‟ye girmek için yaptıkları baĢvurular kabul edildi (22 

Haziran 1973). 

Ağustos 1973 Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı AnlaĢması imzalandı. Türkiye topraklarına 

dôĢenecek 625 kilometrelik boru ile Irak petrolü Kerkük‟ten Akdeniz‟e ulaĢtırılacağı açıklandı (27 

Ağustos 1973). 

1973-1974 Arap Petrol Ambargosu. 

1974 

1974 Filistin KurtuluĢ �rgütü, BM Genel Kurulu oturumlarında delege bulunduran ilk hükumet 

dıĢı ôrgüt oldu. 

1974 Lübnan‟da iç savaĢ baĢladı. 
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Temmuz 1974 Yunanlı subayların yônettiği Ulusal Muhafız �rgütü, Kıbrıs‟ta CumhurbaĢkanı 

Makarios‟u devirdi ve EOKA-B ônderi Nikos Sampson‟u „cumhurbaĢkanı‟ ilan etti (5 Temmuz 1974). 

Temmuz 1974 T.C. Ordusu‟nun I. Kıbrıs BarıĢ Harekatı baĢladı (19 Temmuz 1974): Ada‟daki 

Ġngiliz üssüne sığınan Makarios, Kıbrıs‟ı terk etmek zorunda kaldı. Bu suretle Enosis‟in 

gerçekleĢtirilmek istendiğini anlayan BaĢbakan Bülent Ecevit, garanti anlaĢması uyarınca, Ġngiltere‟yi 

ortak eyleme davet etti. Ġngiltere‟nin katılmaması üzerine, T.C. Ordusu‟nun Kıbrıs BarıĢ Harekatı 

baĢladı. Türk çıkarma gemileri 19 Temmuz‟da denize açıldı ve 20 Temmuz‟da denizden çıkarma ve 

havadan indirmelerle Girne bôlgesi kontrole alındı. Ancak Yunan birliklerinin, garantôr olarak bulunan 

Türk birliğine saldırması, çarpıĢmaları bütün Ada yüzeyine yaydı. 22 Temmuz‟da BirleĢmiĢ Milletler‟in 

çağrısına uyularak ateĢ kesildi. Bu giriĢim sonucu, Kıbrıs‟ta Nikos Sampson, Yunanistan‟da ise askeri 

cunta devrildi ve Yunanistan demokrasiye dôndü. Ancak Kıbrıs‟ta dağınık durumdaki Türklerin 

güvenliği sağlanamadığı gibi, Girne‟deki KôprübaĢı da Türk ordusu için yeterli güvenceye sahip 

değildi. 

Ağustos 1974 Cenevre‟de sürdürülen barıĢ gôrüĢmelerine rağmen Yunanistan, Kıbrıs 

konusunda hiçbir uzlaĢmaya yanaĢmak niyetinde olmadığını gôsterdi (16 Ağustos 1974). 

Ağustos 1974 II. Kıbrıs BarıĢ Harek�tı baĢladı: Rumların, kôylerdeki Türkleri ôldürmeye devam 

etmesi üzerine, Türk ordusu, Kıbrıs‟ın yüzde 37‟sini kontrol altına alacak kadar ilerledikten sonra ikinci 

harekatı sona erdirdi (14-16 Ağustos 1974). 

1975 

1975 Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı (CSCE, AGĠK), Helsinki Nihai Senedi imzalandı. 

Ocak 1975 Asala (Gizli Ermeni KurtuluĢ Ordusu) terôr ôrgütü kuruldu (20 Ocak 1975). 

ġubat 1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Aynı yıl içerisinde bir de nüfus mübadelesi 

gerçekleĢti. Bu mübadele ile Kıbrıs‟ın Güney kesimindeki Türkler, kuzey kesimine, kuzey kesimindeki 

Rumlar da güney kesimine geçti. Mübadele BM gôzetiminde gerçekleĢti. �eĢitli kaynaklara gôre, bu 

tarihten günümüze kadar, Türkiye‟den Ada‟ya 30-40 bin civarında Türk yerleĢimci gônderilmiĢ 

durumda (13 ġubat 1975). 

ġubat 1975 Kıbrıs Türk Federe devleti ilan edildi (23 ġubat 1975). 

Mart 1975 Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki 180 milyon dolarlık ticaret protokolü imzalandı 

(11 Mart 1975). 

Nisan 1975 Kuzey ve Güney Vietnam birleĢti (30 Nisan 1975). 

Mayıs 1975 Türkiye ĠĢçi Partisi eski genel baĢkanlarından Mehmet Ali Aybar, 49 arkadaĢıyla 

birlikte Sosyalist Parti adıyla yeni bir parti kurduklarını açıkladı (31 Mayıs 1975). 
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Haziran 1975 Kıbrıs‟ta Türk Federe Devleti Anayasası için halk oylaması yapıldı. Oylamaya 

katılanlardan 37 bin 502 kiĢi „evet‟, 230 kiĢi ise „hayır‟ oyu kullandı (8 Haziran 1975). 

Ekim 1975 Türkiye‟nin Viyana Büyükelçisi DaniĢ Tunalıgil, büyükelçiliği basan 3 terôrist 

tarafından Ģehit edildi (22 Ekim 1975). 

Ekim 1975 Türkiye‟nin Paris Büyükelçisi Ġsmail EREZ ve makam Ģofôrü Talip YENER, 

büyükelçilik yakınlarında katledildi (24 Ekim 1975). Saldırıyı „Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları‟ 

adlı ôrgüt üstlendi. 

Kasım 1975 ABD‟de yapılan baĢkanlık seçimlerini Jimmy Carter kazandı (2 Kasım 1975). 

Kasım 1975 Ġspanya‟da Diktatôr Genaral Franco ôldü (20 Kasım 1975). 

Aralık 1975 �mrünü Bütün Türklük çalıĢmalarına adayan Hüseyin Nihal Atsız (25 Ocak 1905-11 

Aralık 1975) Ġstanbul‟da ôldü. 

1976 

1976 �in‟li komünist lider Mao Tse-tung‟un ôldü. 

ġubat 1976 Türkiye‟nin Beyrut Büyükelçiliği BaĢkatibi Oktar Cirit, bir salonda otururken Ermeni 

terôrizminin kurbanı oldu. Saldırıyı ASALA üstlendi. ASALA ilk kez bu cinayetle adını ortaya attı (15 

ġubat 1976). 

Mart 1976 Türkiye ile Amerika arasında „Savunma ĠĢbirliği AnlaĢması‟ imzalandı. DıĢiĢleri 

Bakanları tarafından imzalanan anlaĢmaya gôre Türkiye, üsleri açmasına karĢılık ABD‟den 4 yıl içinde 

1 milyar dolar tutarında yardım alacak (26 Mart 1976). 

Haziran 1976 Rauf DenktaĢ, Kıbrıs Türk Federe Devleti Devlet BaĢkanlığı‟na seçildi (21 Haziran 

1976). 

Eylül 1976 �in Halk Cumhuriyeti lideri Mao Zedong ôldü (9 Eylül 1976). 

Kasım 1976 Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında elektrik alıĢveriĢini sağlayacak 10 yıl süreli 

anlaĢma imzalandı (13 Kasım 1976). 

Kasım 1976 Ġsveç‟in Volvo firması ile TaĢıt Sanayi A.ġ. arasında, Türkiye‟de kamyon 

üretilmesini ôngôren bir anlaĢma, Ġsveç‟te imzalandı (19 Kasım 1976). 

Aralık 1976 Sovyetler Birliği‟yle 10 yıl süreli ekonomik anlaĢma imzalandı (13 Aralık 1976). 

1977 

1977 Dünya‟nın tekrar kullanılabilen ilk uzay gemisi olan Uzay Mekiği, ABD tarafından fırlatıldı. 
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Mart 1977 Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 1977 ve 1978 yıllarını kapsayan 200 milyon 

dolarlık ticari protokol imzalandı. AnlaĢmaya gôre Türkiye Sovyetler Birliği‟nden demir ve çelik boru 

amyant ve bazı hammaddeleri alacak (24 Mart 1977). 

Haziran 1977-1982 Brejnev, Sovyetler Birliği Yüksek Sovyet Prezidyumu baĢkanı oldu (Haziran 

1977-1982). 

Haziran 1977 Türkiye‟nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, büyükelçilik ikametgahının ônünde 

iki terôristin açtığı ateĢ sonucu ôldü. Saldırıyı bu kez „Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları‟ adlı ôrgüt 

üstlendi (2 Haziran 1977). 

Temmuz 1977 Pakistan‟da askeri darbe yapıldı. General Ziya �l Hak, Zülfikar Ali Butto idaresini 

devirdi (5 Temmuz 1977). 

Ekim 1977 Sovyetler Birliği‟nin yeni anayasası yürürlüğe girdi (Ekim 1977). 

Ekim 1977 Osmanlı tarihine iliĢkin çalıĢmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, 

Ġstanbul‟da ôldü (9 Ekim 1977). 

1977-1979 DenktaĢ-Makarios (1977) ve DenktaĢ-Klerides (1979) ile zirve anlaĢmaları 

imzalandı. Bu anlaĢmalarla, Kıbrıslı Rumlar ilk kez iki kesimli, iki toplumlu federal bir ç�zimü 

benimsiyordu. 

1978 

1978 �in‟de Deng Xiao-ping‟in iktidarı ele alıĢı. 

1978 Bulgaristan‟dan 130.000 kiĢi Türkiye‟ye gelmiĢtir. 

1978 Irak yônetimi Türkiye‟de Türkmen ôğrencilerin tahsil yapmalarını ani bir kararla yasakladı. 

Türkmen ôğrenciler eski sosyalist ülkelere tahsil için gitmeye teĢvik edildi. 

Nisan 1978 Afganistan‟da Komünistlerce desteklenen bir devrim gerçekleĢti, Davud Han‟a bir 

suikast sonucu ôldürüldü ve ardından Demokratik Afganistan Cumhûriyeti kuruldu (Nisan 1978). 

Nisan 1978 Türk-Sovyet Ticaret AnlaĢması imzalandı. Buna gôre Türkiye ile Rusya arasındaki 

ticaretin yüzde 50 artması ve iki yolcu uçağı ile beĢ helikopter ithal edilmesi karara bağlandı (5 Nisan 

1978). 

Haziran 1978 Madrit‟te, Türkiye Büyükelçisi Zeki Kunaralp‟ın eĢi Necla Kunaralp Ermeni bir 

saldırgan tarafından ôldürüldü. Aynı saldırı sırasında, emekli Büyükelçi BeĢir Balcıoğlu da vefat etti (2 

Haziran 1978). 

Eylül 1978 Camp David‟de Ġsrail BaĢbakanı Begin ile Mısır Devlet BaĢkanı Enver Sedat barıĢ 
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için imza attılar (17 Eylül 1978). 

Eylül 1978 Papa Birinci John Paul (Roma Katolik Klisesi‟nin baĢına geçtikten bir ay sonra) 

Vatican‟daki evinde ôlü bulundu (29 Eylül 1978). 

Kasım 1978 Diyarbakır‟ın Lice ilçesine bağlı Fis Kôyü‟nde yapılan bir toplantıda (PKK terôr 

ôrgütünün I. Kongresi) PKK (Kürdistan ĠĢçi Partisi, Partiya Karkaren Kürdistan)‟nın kurulduğu ilan edili 

(27 Kasım 1978 Türkiye). 

1978-1979 Ġran‟da Yamud Türkmen ayaklanması: 1978 Ġhtil�li ardından bir takım haklar elde 

etmek için ayaklanarak 1979 Martında Gonbad Kavus Ģehrini ele geçirmiĢlerse de, Ġran‟ın askerî 

üstünlüğü karĢısında baĢarılı olamamıĢlardır. 

1979 

1979 Camp David AntlaĢması imzalandı (Ġsrail-Mısır). 

1979 Sovyet nüfus sayımına gôre Sovyetler Birliği‟nde, 37.203.000‟ü Türk kôkenli 43.772.000 

Müslüman vardı. En büyük olandan küçüğe doğru bir sıra içinde bunlar: �zbekler, Kazaklar, Tatarlar, 

Azeriler, Türkmenler, Kırgızlar, BaĢkırlar ve her biri l milyonun üçte birinden küçük nüfuslarıyla diğer 7 

küçük Türk gruplardan oluĢmaktadır. 

16 Ocak 1979 Ġran ġahı ülkeyi terketti (16 Ocak 1979). 

Ocak-ġubat 1979 Ayetullah Humeyni ônderliğinde Ġran‟da Ġsl�m Ġnkıl�bı yapıldı (Ocak-ġubat 

1979). 

Nisan 1979 Humeyni, Ġran‟ın bir Ġsl�m Cumhûriyeti olduğunu il�n etti (1 Nisan 1979). 

Nisan 1979 Yunan Hükümeti, Atina‟nın Nea Simirna meydanında “Ermeni Ġntikam Anıtı”nın 

dikilmesine izin verdi (15 Nisan 1979). 

Ekim 1979 Filistin KurtuluĢ �rgütü lideri Yaser Arafat Ankara‟ya geldi; FK� temsilciliği açıldı (1 

Ekim 1979). 

Ekim 1979 Hollanda‟daki Türkiye Büyükelçisi �zdemir BENLER‟in oğlu Ahmet BENLER, silahlı 

saldırı sonucu ôldürüldü. Olayı bu kez hem „Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları‟ hem de ASALA 

ayrı ayrı üstlendi (12 Ekim 1979). 

Aralık 1979 Afganistan‟ın Sovyetler tarafından iĢgali. Sovyetler, müc�hidlere karĢı savaĢında 

Afgan rejimine destek verdi (21 Aralık 1979). 

Aralık 1979 Türkiye‟nin Paris Turizim MüĢaviri Yılmaz �olpan bir terôristin saldırısı sonucu 

katledildi (22 Aralık 1979). 
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1980 

Ocak 1980… Türkiy‟de “Ekonomik Ġstikrar Kararları” alındı. (24 Ocak 1980) 

ġubat 1980 Türkiye‟nin Ġsviçre Büyükelçisi Doğan Türkmen, Bern‟de uğradığı saldırıdan yara 

almadan kurtuldu (6 ġubat 1980). 

Mart 1980 Otonom bôlge Kosova‟daki PriĢtine �niversitesi‟nde ôğrenci gôsterileri baĢladı (11 

Mart 1980). 

Nisan 1980 Türkiye‟nin Vatikan Büyükelçisi Vecdi Türel‟in makam aracına ateĢ açıldı. Türel ve 

koruma gôrevlisi Tahsin Güvenç saldırıdan yaralı olarak kurtuldular (17 Nisan 1980). 

Mayıs 1980 Türk siyaset ve devlet adamı Gün Sazak (1932-1980) 27 Mayıs 1980 tarihinde bir 

suikast sonucu çapraz ateĢe alınarak Ankara‟da Ģehid edildi. 

Temmuz 1980 Türkiye‟nin Atina Büyükelçiliği Ġdari AteĢesi Galip �zmen ile 14 yaĢındaki kızı 

Neslihan �zmen bir terôristin silahlı saldırısı sonucu katledildiler. Saldırıyı ASALA üstlendi (31 

Temmuz 1980). 

Eylül 1980 Necmettin Erbakan liderliğinde Konya‟da binlerce kiĢinin katılımıyla Kudüs Mitingi 

yapıldı. Bu miting 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra MSP davasında ônemli bir kanıt olarak kullanıldı (6 

Eylül 1980 Türkiye). 

Eylül 1980 12 Eylül Askerî Darbesi: Orgeneral Kenan Evren liderliğinde Türkiye‟de Ordu darbe 

yaparak yônetime el koydu (12 Eylül 1980). 

Eylül 1980 Ġran ile Irak arasında petrol fiyatlarındaki anlaĢmazlıktan dolayı 10 yıl sürecek kanlı 

çatıĢmalar (Ġran-Irak SavaĢı) baĢladı (22-24 Eylül 1980). 

Eylül 1980 Türkiye‟nin Paris Büyükelçiliği Basın DanıĢmanı Selçuk BakkalbaĢı uğradığı silahlı 

saldırıda yaralandı (26 Eylül 1980). 

Kasım 1980 Ronald Reagan, BaĢkan seçildi (4 Kasım 1980). 

Aralık 1980 Türkiye‟nin Avusturalya BaĢkonsolosu ġarık Arıyak ile koruma gôrevlisi Engin 

Sever, Ermeni terôrizminin kurbanı oldular (17 Aralık 1980). 

1980-89 Ġran-Irak SavaĢı yaĢandı. 

1981 

1981 Enver Sedat bir suikast sonucu ôldürüldü. Ġran, Amerikalı esirleri serbest bıraktı. 

Mart 1981 Türkiye‟nin Paris Büyükelçiliği �alıĢam AteĢesi ReĢat Moralı ile din gôrevlisi Tecelli 



  222 

Arı, �alıĢma AteĢeliğinden çıkıp arabaya binecekleri sırada 2 terôristin saldırısına uğrayarak 

hayatlarını kaybettiler. Saldırıyı ASALA üstlendi (4 Mart 1981). 

Nisan 1981 Türkiye‟nin Kophenag �alıĢma AteĢesi Cavit Demir oturduğu apartmanın 

asansôründe uğradığı silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu (2 Nisan 1981). 

Haziran 1981 Türkiye‟nin Cenevre BaĢkonsolosluğu SôzleĢmeli Sekreteri Mehmet SavaĢ 

Yergüz evine gitmek üzere konsolosluktan ayrıldıktan hemen sonra uğradığı silahlı saldırıda hayatını 

kaybetti. Saldırıyı ASALA üstlendi (9 Haziran 1981). 

Eylül 1981 Türkiye‟nin Paris BaĢkonsolosluğu ile Kültür AteĢeliği‟nin bulunduğu binayı iĢgal 

eden 4 ermeni terôrist 56 Türk gôrevli ve vatandaĢı rehin aldı. Güvenlik gôrevlisi Cemal �zen‟i 

ôldürüp BaĢkonsolos Kaya Ġnal‟ı yaraladılar. Olayı ASALA üstlendi (24 Eylül 1981). 

Ekim 1981 Enver Sedat (Mısır Devlet BaĢkanı), bir suikast sonucu ôldürüldü (6 Ekim 1981). 

Ekim 1981 Türkiye‟nin Roma Büyükelçiliği Ġkinci Katibi Gôkberk Ergenekon yolda yürürken 

saldırıya uğradı. Ergenekon olaydan hafif yaralarla kurtuldu (25 Ekim 1981). 

Kasım 1981 Y�K Kanunu kabul edildi (4 Kasım 1981 Türkiye). 

Kasım 1981 Avrupa‟da bulunan “Ermeni �ğrenciler Birliği” ile “„Kürt �ğrenci Derneği”, Londra‟da 

ortak bildiri yayınladılar (27 Kasım 1981). 

1982 

1982 Philips ve Sony Ģirketleri kompakt diski çıkardı. 

1982 Ġsrail, Sina Yarımadası‟ndan geri çekildi. 

1982 Papandreu, 1981 Ekim‟inde Yunanistan‟daki seçimleri kazandıktan hemen sonra, ġubat 

1982‟de Kıbrıs‟a gitti ve buradaki konuĢmasında, “Kıbrıs‟ın Helenizmin bir parçası” olduğunu 

sôyleyerek, Kıbrıs sorunu ile ilgili bütün tarafların katılacağı bir “uluslararası konferans” toplanması 

gerektiğini ekledi. BM Genel Kurulu, Rum tarafının baĢvurusu üzerine, Ada‟daki “iĢgal ordusu”nun 

derhal çekilmesini ve mültecilerin “isteğe bağlı olarak” geri dônmelerini tavsiye eden kararını aldı. 

Bunun üzerine KTFD Meclisi, 17 Haziran‟da radikal adım atarak “Kıbrıs toplumunun self-

determinasyon hakkı”na dair bir karar aldı. 

Ocak 1982 Türkiye‟nin Los Angeles BaĢkonsolosu Kemal Arıkan ôldürüldü. Arıkan‟ın katili 

TaĢnak militanı Hampig Sasunyan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı (28 Ocak 1982). 

Nisan 1982 Türkiye‟nin Ottowa Büyükelçiliği Ticaret MüĢaviri Kani Güngôr, uğradığı silahlı 

saldırıda yaralandı (8 Nisan 1982). 
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Mayıs 1982 Türkiye‟nin Boston Fahri BaĢkonsolosu Orhan Gündüz, uğradığı silahlı saldırıda 

ôldü (5 Mayıs 1982). 

Haziran 1982 Türkiye‟nin Lizbon Büyükelçiliği Ġdari AtaĢesi Erkut Akbay Ermeni bir militan 

tarafından ôldürüldü (7 Haziran 1982). 

Haziran 1982 Kuzey Türk Federe Devleti Meclisi (KTFDM), „da radikal adım atarak “Kıbrıs 

toplumunun self-determinasyon hakkı”na dair bir karar aldı (17 Haziran 1982). 

Temmuz 1982 Türkiye‟nin Rotterdam BaĢkonsolosu Kemal Demirer‟e konutu ônünde uğradığı 

silahlı saldırı düzenlendi. Demirer, olaydan yara almadan kurtulurken, saldırgan yaralı olarak 

yakalandı (21 Temmuz 1982). 

Ağustos 1982 Asala‟ya bağlı 2 terôrist ankar Esenboğa Havalimanında düzenlendiği silahlı 

baskında 8 kiĢi ôldü, 72 kiĢi yaralandı. Bu Ermeni terôrizminin Türkiye‟deki ilk eylemi oldu (7 Ağustos 

1982). 

Ağustos 1982 Artin Penik adlı Ermeni, Esenboğa katliamından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, 

kendini yakmak suretiyle Ermeni terôrünü l�netledi (10 Ağustos 1982). 

Ağustos 1982 Türk sivil ve askeri hedeflerine yônelik PKK terôrist saldırıların baĢlaması: Suriye-

ġam‟da yapılan PKK II. Kongresi‟nde, kurulması planlanan demokratik bağımsız Kürdistan devletinin 

silahlı bir mücadele sonucu inĢa edilmesi fikri benimsenerek, 1983 yılından itibaren eğitim gôren 

militanların eylem yapmak amacı ile yurtiçine gônderilmesi kararlaĢtırıldı (20-25 Ağustos 1982). 

Ağustos 1982 Türkiye‟nin Ottowa Büyükelçiliği Askeri AteĢesi Atilla Altıkat, silahlı saldırı sonucu 

ôldü (27 Ağustos 1982). 

Eylül 1982 Türkiye‟nin Burgaz BaĢkonsolosluğu Ġdari AteĢesi Bora Süelkan katledildi (9 Eylül 

1982). 

Ekim 1982 Helmuth Kohl, Batı Almanya BaĢbakanı oldu (1 Ekim 1982). 

Kasım 1982 Yeni anayasanın onaylanması için halk oylaması yapıldı (7 Kasım 1982): DanıĢma 

Meclisi Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan yeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 7 Kasım 

1982‟de halkoyuna sunuldu ve yüzde 91.2 “evet” oyuyla kabul edildi. Yeni anayasanın kabulü ile 

Kenan Evren “CumhurbaĢkanı” sıfatını aldı. Siyasi Partiler Yasası 24 Nisan 1983‟te yürürlüğe girdi ve 

yeni siyasi partilerin kurulması için siyasal faaliyetler kademeli olarak serbest bırakıldı. 

Kasım 1982 Kenan Evren, Türkiye‟nin 7. CumhurbaĢkanı oldu (9 Kasım 1982). 9 Kasım 

1989‟da gôrevi sona erdi. 

Kasım 1982 Sovyet lider Leonid Brejnev ôldü (10 Kasım 1982). 
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1982-1983 V. Kuznetsov (Sovyetler Birliği). 

1983 

1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhûriyeti kuruldu: Kurucusu Rauf DenktaĢtır. Kuzey Kıbrıs‟ta 

kurulan devletin baĢkenti LefkoĢa Ģehridir. 

Ocak 1983 Levon Ekmekçiyan, 1982 yılı Esenboğa baskını nedeniyle Ankara‟da idam edildi (29 

Ocak 1983). 

Mart 1983 Yeni „Siyasi Partiler Yasası‟, DanıĢma Meclisi‟nce kabul edildi (3 Mart 1983 Türkiye). 

Mart 1983 Türkiye‟nin Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar‟a 2 terôrist tarafından 9 Martta silahlı 

saldırı düzenlendi. Olayda ağır yaralanan Balkar, 11 Mart‟ta hayatını kaybetti. Olayda, bir Yugoslav 

ôğrenci de ôldü. Saldırıyı yapan Kirkor Levonyan ile Raffi Aleksandır, olaydan tam bir yıl sonra 9 Mart 

1984‟de 20‟Ģer yıl ağır hapis cezasına çarptırıldılar (9 Mart 1983). 

Nisan 1983 Milli Güvenlik Konseyi, Siyasi Partiler Yasası‟nı kabul etti ve yayınladığı 76 numaralı 

bildiri ile siyasal faaliyetleri serbest bıraktı. Ancak yeni kurulacak partilerin kurucularının MGK 

tarafından inceleneceği ve ve ôzel yasak getirilebileceği açıklandı (24 Nisan 1983 Türkiye). 

Mayıs 1983 Türk Lirası, Kıbrıs‟ta resmi para oldu. Yeni uygulamaya gôre 1 Kıbrıs Lirası‟na 36, 

maaĢlarda 40 lira verileceği ifade edildi. KTFD yetkilileri daha ônce ulusal para olan Kıbrıs Lirası‟nın 

da dôviz iĢlemi gôreceğini bildirdiler (16 Mayıs 1983). 

Mayıs 1983 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonraki yeni dônemin ilk siyasi partisi olan Milliyetçi 

Demokrasi Partisi kuruldu. Genel BaĢkanlığı‟na emekli orgeneral ve eski büyükelçi Turgut Sunalp‟ın 

getirildiği partinin 42 kurucu üyesi arasında Emekli Org. EĢref Akıncı, Prof. Yılmaz Altuğ, Ġktisatçı 

Ġmren Aykut, Eğitimci �. Zekai Baloğlu, Yüksek Petrol Mühendisi Turgut Gülez, sanayici ġinasi Ertan, 

tarihçi T. Yılmaz �ztuna gibi tanınmıĢ isimler yer aldı (16 Mayıs 1983 Türkiye). 

Mayıs 1983 Anavatan Partisi (ANAP) kuruldu. Kurucuları arasında Turgut �zal, Hüsnü Doğan, 

Vehbi Dinçerler, Prof. Ercüment Konukman, Leyla Yeniay Kôseoğlu, Adnan Kahveci, Mesut Yılmaz, 

Sudi Türel, Vural Arıkan, Bedrettin Dalan gibi isimlerin bulunduğu parti sağ çizgide politika yapmaya 

baĢladı (20 Mayıs 1983 Türkiye). 

Mayıs 1983 Halkçı Parti (HP) kuruldu. Sol çizgideki partinin genel baĢkanlığına avukat Necdet 

Calp getirildi. Kurucuları arasında Mucip Ataklı, M. Turan Beyazıt, Bahriye �çok, Aytekin Yıldız, 

Günseli �zkaya, Neriman Elgin, M. Kemal Palaoğlu, Bilal ġiĢman gibi isimler yer aldı (20 Mayıs 1983 

Türkiye). 

Mayıs 1983 Büyük Türkiye Partisi (BTP) kuruldu. BaĢlangıçta, Hür Demokrasi Partisi adı 

üzerinde durulduysa da daha sonra bundan vazgeçildi. Emekli Orgeneral Ali Fethi Esener‟in genel 
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baĢkan seçildiği partinin kurucuları arasında Refaaddin ġahin, Halil Akaydın, Mehmet Gôlhan, Oğuz 

Gôkmen, Ġhsan Gôksel, Hasan Türkay, Refik IĢıtman, RüĢtü Naiboğlu da yer aldı. Parti, Milli Güvenlik 

Konseyi‟nin 31 Mayıs 1983 günü yayınladığı 79 sayılı bildiri ile kapatıldı (20 Mayıs 1983). 

Haziran 1983 Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu. Genel BaĢkanlığına Profesôr Erdal 

Ġnônü‟nün getirildiği partinin 42 kurucusu arasında Prof. Dr. Türkan Akyol, Ġsmail Hakkı Birler, Doç. Dr. 

Türker Alkan, Tekin Alp, Kamil Karavelioğlu, Cezmi Kartay, Cahit Külebi, Yiğit Gülôksüz, Oktay EkĢi, 

Doç. Dr. Korel Gôymen de yer aldı. Aralarında genel baĢkan Erdal Ġnônü‟nün de bulunduğu 21 üye 

Milli Güvenlik Konseyi tarafından veto edildi. Onların yerine gôsterilen üyelerden de 13‟ü vetoya 

uğradı (6 Haziran 1983 Türkiye). 

Haziran 1983 Ġstanbul KapalıçarĢı‟da bir terôrist tarafından halkın üzerine ateĢ açıldı. Olayda 2 

kiĢi ôldü, 21 kiĢi de yaralandı. Saldırgan, olay yerinde ôldürüldü. Olayı bir Ermeni terôristin yaptığı 

anlaĢıldı (16 Haziran 1983 Türkiye). 

Temmuz 1983 Türkiye‟nin Brüksel Ġdari AtaĢesi Dursun Aksoy, bir Ermeni terôristin tabancayla 

düzenlediği suikast sonucu ôldürüldü. Katil olaydan sonra kaçarken, suikast Asala ve Adalet 

Komandoları adlı ôrgütler tarafından ayrı ayrı üstlenildi (14 Temmuz 1983). 

Temmuz 1983 THY‟nin Paris Orly havalimanındaki bürosu ônünde bomba patladı. Olayda 2‟si 

Türk, 4‟ü Fransız, 1‟i Amerikalı, 1‟i Ġsveçli olmak üzere 8 kiĢi ôldü, 28‟i Türk, 63 kiĢi de yaralandı. Bu 

olay tarihe “Orly Katliamı” olarak geçti (15 Temmuz 1983). 

Temmuz 1983 Refah Partisi kuruldu. Partinin 33 kiĢilik kurucu listesinde Numan Kılıç, Ahmet 

Tekdal, Zeki Büyükôzer, Rıza Ulucak, Nuri Aksoy, Osman Aslan, Numan �oban, Muharrem Kuru, 

Abdurrahman Serdar gibi isimler yer aldı. Sağ çizgide yer alan partinin kurucularından 29‟u MGK 

tarafından veto edildi. Bunların yerine gôsterilen yeni isimlerden 25‟i de yine MGK‟nın vetosuna 

uğradı. 24 Ağustos 1983 günü saat 17.00‟ye kadar 30 kurucu üyesi MGK tarafından onaylanmayan 

partilerin seçimlere katılmayacağı hükmü de partiyi etkiledi. Refah‟ın bu konuda Yüksek Seçim 

Kurulu‟na yaptığı baĢvuru da reddedildi ve RP seçime giremedi (19 Temmuz 1983 Türkiye). 

Temmuz 1983 Türkiye‟nin Lizbon Büyükelçiliği, 5 Ermeni terôrist tarafından basıldı ve bina 

içindekiler rehin alındı. Baskın sırasında büyükelçilik MüsteĢarı Yurtsev Mıhçıoğlu‟nun eĢi Cahide 

Mıhçıoğlu hayatını kaybetti. Saldırıyı “Ermeni Devrimci Ordusu” adlı ôrgüt üstlendi (27 Temmuz 

1983). 

Kasım 1983 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra Türkiye‟de gerçekleĢtirilen ilk demokratik milletvekili 

genel seçimlerinden ANAP birinci parti olarak çıktı, „�zallı Yıllar‟ baĢladı: 6 Kasım 1983 seçimlerine 

yalnızca ANAP, MDP ve HP katıldı ve yüzde 45.1‟lik oy alan ANAP tek baĢına iktidar oldu. 

Milletvekilliklerin partilere gôre dağılımı Ģôyle oldu: ANAP: 212, (yüzde 45), HP: oyla 117 (yüzde 

30.4), Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) oyla 71 (yüzde 23.2). ANAP, Bingôl listesinde bir eksik 

adayla seçime katıldığından, kazandığı milletvekili sayısı 211‟e düĢtü (6 Kasım 1983). 24 Kasım 
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1983‟te toplanan TBMM‟de baĢkanlık divanının oluĢmasıyla MGK‟nın gôrevi sona erdi. MGK‟nın dôrt 

üyesi “CumhurbaĢkanlığı Konseyi �yesi” olarak gôreve baĢladı. 13 Aralık‟ta ise Turgut �zal 

baĢkanlığında I. ANAP Hükümeti kuruldu. Turgut �zal‟ın liderliğindeki ANAP, 1983 seçimlerinde tek 

baĢına iktidara gelmiĢ, 1987 seçimlerinde de iktidarda kalma baĢarısını sürdürmüĢtü. 

Kasım 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu: KTFD Meclisi, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti (KKTC) adında bağımsız bir devlet kurulduğunu dünyaya ilan etti. KKTC‟nin kurulması, 

Rum tarafının, Yunanistan‟ın ve Batılı devletlerin yanısıra BM Güvenlik Konseyi‟nin de tepkisini çekti. 

Güvenlik Konseyi, 18 Kasım‟da aldığı bir kararla, bağımsızlık kararını kınadı. Türkiye‟ye yakın bazı 

devletler, KKTC‟yi tanımanın eĢiğine gelmiĢlerdi ki, ABD ve Ġngiltere‟nin baskıları ile bu kararlarından 

vazgeçtiler. 13 Mayıs 1984‟te de BM Güvenlik Konseyi 550 sayılı kararı ile KKTC‟nin ilanını „ayrılıkçı 

bir hareket‟ olarak nitelendirdi (15 Kasım 1983). 

Kasım 1983 BM Güvenlik Konseyi, KKTC‟yi tanımayı reddetti (18 Kasım 1983). 

1983-1984 Yuri Andropov (Sovyetler Birliği). 

1983-1985 Ġsrail, Güney Lübnan‟ı iĢgal etti ve çekildi. 

1984 

1984 V. Kuznetsov (Sovyetler Birliği). 

Ocak 1984 Türk Parasını Koruma Kanunu‟nda yapılan bir değiĢiklikle dôviz taĢımak suç 

olmaktan çıktı (6 Ocak 1984). 

Mart 1984 36 yabancı bankanın, Merkez Bankası‟na 300 milyon dolarlık kredi açmasına iliĢkin 

anlaĢma imzalandı (14 Mart 1984). 

Mart 1984 Türkiye‟nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret MüĢavir Yardımcısı IĢıl �nel‟in otomobiline 

bomba yerleĢtirmeye çalıĢan bir terôrist, bombanın elinde patlaması sonucu ôldü (27 Mart 1984). 

Mart 1984 Türkiye‟nin Tahran Büyükelçiliği BaĢkatibi Hasan Servet �ktem ve Büyükelçilik AtaĢe 

Yardımcısı Ġsmail Pamukçu, evlerinin ônünde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandılar (28 Mart 1984). 

Nisan 1984 IMF ile yeni Stand-By anlaĢması imzalandı. AnlaĢmaya gôre Türkiye, 4 taksitle 240 

milyon Dolar kredi alacak (6 Nisan 1984). 

Nisan 1984 Türkiye‟nin Tahran Büyükelçiliği Sekreteri ġadiye Yônder‟in eĢi, Ġran ile Türkiye 

arasında ticaret yapan iĢadamı IĢık Yônder, bir ASALA militanı tarafından ôldürüldü (28 Nisan 1984). 

Mayıs 1984 Türkiye‟de F-16 savaĢ uçaklarının yapımına iliĢkin anlaĢma, Ankara‟da General 

Dynamics firmasıyla Türkiye arasında imzalandı (2 Mayıs 1984). 
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Haziran 1984 Türkiye‟nin Viyana Büyükelçiliği �alıĢma AteĢesi Erdoğan �zen, otomobiline 

yerleĢtirilen bombanın patlaması sonucu ôldü. Olayı, “Ermeni Devrimci Ordusu” adlı ôrgüt üstlendi (20 

Haziran 1984). 

Ağustos 1984 Türkiye ile Irak arasında ikinci petrol boru hattının kurulmasına iliĢkin anlaĢma 

imzalandı (6 Ağustos 1984). 

Ağustos 1984 PKK, 15 Ağustos 1984‟te gerçekleĢtirdiği Eruh ve ġemdinli baskınlarıyla Hezen 

Rızgariya Kürdistan adlı askeri kanadının kuruluĢunu ilan etti (15 Ağustos 1984). PKK‟nın 15 Ağustos 

1984-20 ġubat 2000 tarihleri arasında gerçekleĢtirdiği toplam 21 bin 866 kanlı saldırı, katliam vb. kanlı 

eylemlerin bilançosu Ģôyledir: 6 bin 751 silahlı saldırı, 8 bin 581 güvenlik kuvvetleriyle çatıĢma, 3 bin 

519 mayın dôĢeme ve bombalama suretiyle patlama, 411 gasp, 1076 yol kesme ve adam kaçırma, 

676 bildiri dağıtma, 852 kanunsuz toplantı. Bu olaylar sırasında 4 bin 27 asker, 1265 geçici kôy 

korucusu, 254 polis Ģehit olurken, 11 bin 387 güvenlik gôrevlisi ve sivil ise yaralandı. PKK‟ya karĢı 

güvenlik güçlerince yurtiçinde yapılan operasyonlarda; bu kanlı olaylara neden olan; 18 bin 958 

terôrist ôlü, 706 terôrist yaralı, yardım ve yataklık yapanlar da dahil olmak üzere toplam 58 bin 165 

terôrist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında 2 bin 192 militan ise teslim oldu. 

Eylül 1984 �in ve Ġngiltere, „Hong Kong‟ konusunda anlaĢmaya vardılar; Ġngiltere Hong Kong‟u 

1997‟de �in‟e vermeyi taahhüd etti (26 Eylül 1984). 

Ekim 1984 Hindistan BaĢbakanı Ġndira Gandhi, Sih muhafızlar tarafından ôldürüldü (31 Ekim 

1984). 

1984-1985 Konstantin �ernenko (Sovyetler Birliği). 

1984-1989 Bulgaristan yônetiminin Bulgaristan Türklerine yônelik kültürel soy kırım politikası 

uygulaması: Bulgaristan 1984-1985 yıllarında Türkçe isimleri yasaklayarak Türkleri asimile etmeye 

çalıĢmıĢ, bu olmazsa gôçe zorlamıĢtır. 1989 yılında 160.000 kadar Türk Türkiye‟ye gôç etmiĢtir. 

Sonraki yıllarda bu sayı 300.000‟e ulaĢmıĢtır. 

1984-1990 KKTC‟nin kurulmasından sonra toplumlararası gôrüĢmeler yeniden baĢladı. KKTC 

kurulurken, 1977-79 zirve anlaĢmalarına atıfta bulunularak, iki toplumlu, iki kesimli federal bir ç�zime 

kapılar açık bırakılmıĢtı. GôrüĢmeler sürecinde, New York‟ta 17 Ocak 1985‟te ve 29 Mart 1986‟da BM 

Genel Sekreteri‟nin hazırlamıĢ olduğu „Kıbrıs �zerine AnlaĢma Taslağı‟, Kıbrıs Türkleri tarafından 

kabul edilip, Rumlar tarafından reddedildi. 22 Mayıs 1987‟de AB ve „Kıbrıs‟, 18 aylık gôrüĢmeler 

sonucunda Gümrük Birliği protokolü baĢlattı. Ocak 1988‟de anlaĢmanın tüm Ada‟yı kapsamasına 

karar verildi. 1990‟daki iki taraf arasındaki New York Zirvesi de baĢarısızlıkla sonuçlandı. 

1985 

1985 V. Kuznetsov (Sovyetler Birliği). 
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Ocak 1985 Tacikistan‟ın baĢkenti DuĢanbe‟de Rus karĢıtı ayaklanma (Ocak 1985). 

Mart 1985 Mikhail Gorbachev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliği‟ne getirildi 

(Mart 1985). 

Nisan 1985 �ırağan Sarayı‟nın 49 yıllığına Ġngiliz otelcilik firması Trust House Perte‟a 

kiralanmasıyla ilgili anlaĢma imzalandı (19 Nisan 1985). 

Nisan 1985 Sabah Gazetesi kuruldu (22 Nisan 1985). 

1985-1989 Andrei Gromiko (Sovyetler Birliği). 

1986 

1986 XVII. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Kongresi, yeniden yapılanma (perestroika) ve 

açıklık (glasnost) politikalarını benimsedi, onayladı. 

Nisan 1986 Amerikan uçakları Libya‟yı bombaladı (15 Nisan 1986). 

Eylül 1986 Desmond Tutu,Güney Afrika‟da ilk siyah Anglikan Kilisesi lideri oldu (7 Eylül 1986). 

Ekim 1986 PKK‟nın III. Kongresi: Lübnan‟ın Bekaa Vadisi‟nde bulunan Mahsum Korkmaz 

akademisi adlı terôr kampında 3. Kongre yapıldı. Bu kongrede uluslararası ittifaklar, askeri aparat, 

parti ve cephe ôrgütlenmeleri yônünde kararlar alındı. HRK adlı askeri aparatın ismi Kürdistan Ulusal 

KurtuluĢ Ordusu olarak değiĢtirildi. PKK terôr ôrgütü, 21 Mart 1985 tarihinde ise çeĢitli toplum 

kesimlerinde cephe ôrgütlenmesini gerçekleĢtirmek üzere ERNK‟yı Kürdistan Halk KurtuluĢ 

Cephesi‟ni ilan ederek halk üzerindeki etkinliğini ERNK eliyle, sıcak çatıĢmaları da ARGK eliyle 

yapmaya baĢladı. Terôr ôrgütü, ERNK ve ARGK‟nin kurulmasını ilan ederek halk savaĢlarının 3 temel 

unsuru olan Parti PKK (Kürdistan ĠĢçi Partisi), Cephe ERNK (Kürdistan Halk KurtuluĢ Cephesi), Ordu 

ARGK (Kürdistan Halk KurtuluĢ Ordusu) ôrgütlenmesini tamamlamıĢ oldu (26-30 Ekim 1986). 

Aralık 1986 Kazakistan‟ın baĢkenti Alma-Ata‟da Rus karĢıtı ayaklanma vuku buldu (17-18 Aralık 

1986). 

1987 

1987 Filistin‟de Ġsrail iĢgaline karĢı Ġntifada baĢladı. 

Ocak 1987 Gümülcine‟ye bağlı Demirbeyli ve Samanlı kôyleri topraklarının fabrika ve yarı açık 

cezaevi yapılacağı gerekçesiyle Yunan hükümeti tarafından kamulaĢtırıldı (5 Ocak 1987). 

Ağustos 1987 PKK‟nın Katliamları: Siirt-Eruh-Bağgôze bucağı, Kılıçkaya kôyü �ağlayan (Milan) 

mezrasına yapılan saldırıda 2‟si çocuk, toplam 25 vatandaĢımız hayatını kaybetmiĢtir (18 Ağustos 

1987). 
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Ekim 1987 PKK‟nın Katliamları: ġırnak-MeĢeiçi kôyü �obandere mezrasına yapılan silahlı 

saldırıda 13 vatandaĢımızı katletmiĢtir (10 Ekim 1987). 

Ekim 1987 Kapatılan TĠP‟in Genel BaĢkanı Behice Boran, Belçika‟da ôldü (11 Ekim 1987 

Türkiye). 

1988 

1988 Irak Milli Türkmen Partisi kuruldu. Parti Bağdat rejiminin baskıcı, acımasız politikalarını 

dikkate alarak kendini Irak‟ın Kuveyt‟i iĢgal etmesinden sonra 1991 „de deklare etti. Irak Milli Türkmen 

Partisi‟nin deneyimli ve idealist yôneticilerinin çabaları neticesinde dünya, Türkmen varlığından 

haberdar oldu. IMTP yôneticileri Riyad, Beyrut, Londra ve ABD‟de yapılan toplantılara iĢtirak ettiler. 

ABD, Ġngiltere gibi Irak sorunu ile yakından alakalı devletlerin baĢkentlerini ziyaret ederek 

gôrüĢmelerde bulundular. Avrupa Parlamentosu gibi ônemli mahfillerde Kürtlerle eĢit temsil edilmeyi 

baĢardılar. 

Mart 1988 PKK‟nın Katliamları: Siirt-Eruh-Yağızoymak kôyü civarında koyun otlatan 

çobanlardan 9‟u terôristler tarafından boğularak katledilmiĢtir (29 Mart 1988). 

Nisan 1988 Kôrfez‟de Ġran-ABD çatıĢması gerçekleĢti (18 Nisan 1988). 

Mayıs 1988 PKK‟nın Katliamları: Hakkari-Uludere-Ortabağ kôyüne yapılan silahlı saldırıda 6 

vatandaĢımız katledilmiĢtir (2 Mayıs 1988). 

Mayıs 1988 PKK‟nın Katliamları: ġırnak-Taraklı ve üç kardeĢler mezrasına saldıran terôristler 5‟i 

kadın toplam 13 vatandaĢımız katledilmiĢtir (7 Mayıs 1988). 

Mayıs 1988 PKK‟nın Katliamları: Mardin, Nusaybin, TaĢkôy Balminin mezrasına saldıran 

terôristlerce 7‟si çocuk olmak üzere toplam 10 vatandaĢımız katledilmiĢ, 3 vatandaĢımızda 

yaralanmıĢtır (8 Mayıs 1988). 

Temmuz 1988 Komünist Parti, Gorbaçov‟un Perestroika politikasını onayladı (1 Temmuz 

1988v). 

Ağustos 1988 Ġran-Irak savaĢında ateĢkes yapıldı (8 Ağustos 1988). 

Ekim 1988 Gorbaçov, SSCB lideri oldu (1 Ekim 1988). 

Kasım 1988 ABD‟deki seçimleri Cumhuriyetçi aday J. Bush kazandı (8 Kasım 1988). 

Kasım 1988 Sürgündeki Bağımsız Filistin Devleti, kuruldu (24 Kasım 1988). 

1989 

1989 Sovyet kuvvetleri, Afganistan‟dan geri çekildi. 
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1989 Ġdil/Volga bôlgesinde Ġslam‟ın kabulünün 1100. yıldônümü kutlandı (Hicri takvime gôre). 

1989 Ġran‟ın dini lideri Ayetullah Humeyni ôldü. 

ġubat 1989 �zbekistan, TaĢkent‟te Rus karĢıtı ayaklanmalar vuku buldu (ġubat 1989). 

Mayıs 1989 MiloĢeviç Sırp Cumhuriyeti BaĢkanlığına seçildi (8 Mayıs 1989). 

Haziran 1989 �zbekistan‟da, �zbekler ve Mesket Türkleri arasında etnik çatıĢmalar vuku buldu 

(Haziran 1989). 

Haziran 1989 Kazakistan, Novyi „Uzen‟de ayaklanmalar (Haziran 1989). 

Haziran 1989 Pekin‟de Tiananmen Meydanı katliamı: Pekin‟in Tienanmen Meydanı‟ndaki büyük 

ôğrenci gôsterisine asker müdahale etti. 2 bin civarında ôğrenci hayatını kaybetti (3/4 Haziran 1989). 

Haziran 1989 Nazarbayev Kazakistan Komünist Partisi BaĢkanlığı‟na getirildi (22 Haziran 1989). 

Haziran 1989 Vidovdan günü kutlandı. Kosova‟da Sırpların Osmanlılara yenilgisinin 600. 

yıldônümü kutlandı. Bir milyon Sırp‟a hitap eden MiloĢeviç, Sırpların egemenlik amaçlarını ilk kez 

kamuoyuna açıkladı (28 Haziran 1989). 

Ekim 1989 7 bin Doğu Alman vatandaĢı, çeĢitli Doğu Avrupa ülkelerinden ôzel trenlerle Batı 

Almanya‟ya geçti (1 Ekim 1989). 

Kasım 1989 Turgut �zal, Türkiye‟nin 8. CumhurbaĢkanı oldu (9 Kasım 1989). 17 Nisan 1993‟de 

vefatıyla gôrevi sona erdi. 

Kasım 1989 Berlin Duvarı yıkıldı (9 Kasım 1989). 

Kasım 1989 PKK‟nın Katliamları: Hakkari-Yüksekova Ġkiyaka kôyü AĢağımolla Yasin 

Mahallesine yapılan silahlı saldırıda 28 vatandaĢımız katledilmiĢ, 2 vatandaĢımız da yaralanmıĢtır (24 

Kasım 1989). 

Aralık 1989 Romanya‟da Halk Ġhtilali ile komünist rejim yıkıldı. 

Aralık 1989 ABD BaĢkanı George Bush ve Sovyet lider Mikhail Gorbaçov soğuk savaĢın 

resmen sona erdiğini Malta zirvesinde açıkladılar (3 Aralık 1989). 

Aralık 1989 ABD, Panama‟yı iĢgal etti (21 Aralık 1989). 

Aralık 1989 Türkler; komünist rejimin devrilmesinden sonra, Romanya Demokrat Türk 

Müslüman Birliği‟ni kurdular (29 Aralık 1989). Bu birlik ne yazık ki kısa bir süre sonra; Romanya 

Türkleri‟nin Demokratik Birliği, Romanya Tatar-Türk Müslümanlarının Demokrat Birliği olarak ikiye 

ayrıldı. Bu iki topluluk, giriĢimler sonucu 30 Temmuz 1994‟te Türk-Tatar Birlikleri Federasyonu altında 
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birleĢmiĢlerdir. Romanya‟da, milli azınlıkların birlikleri bir siyasi parti statüsünde kabul edilmekte ve 

birer milletvekiliyle mecliste temsil edilmektedirler. Türk azınlık bu birlikler aracılığı ile Romen 

Meclisi‟nde temsil edilmektedir. 

1989-1991 Mihail Gorbaçev (Son Sovyetler Birliği lideri). 

1990 

1990 Tataristan Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti. 

1990 Erivan‟da, “Arev” adında Yahudi-Ermeni Kültür Derneği kuruldu. 

1990 BM Güvenlik Konseyi‟nin 649 sayılı kararını aldı: Bu kararla BM, Ada‟daki her iki tarafı da, 

kabul edilebilir bir ç�zim bulma yolunda çaba gôstermeye çağırdı. Aynı karar, bôyle bir ç�zimün iki 

toplumlu, iki kesimli bir anlayıĢa sahip olması ve ç�zimün siyasi olarak iki eĢit toplum liderinin direkt 

gôrüĢmeleri yoluyla sağlanması gerektiğini vurguladı. Kararın, Kıbrıs sorununu 1974‟te değil de, 

1960‟lara hatta ôncelerine dayandırması bir baĢka ônemli nokta idi. 1990 Temmuzu‟nun ilk haftası 

içinde Kıbrıs Rum Yônetimi “Kıbrıs” adına AB‟ye üyelik için baĢvurdu. BM‟nin ve Türk tarafının 

uyarılarına rağmen topluluk 11 Eylül 1990‟da bu baĢvurunun normal süreç içinde değerlendirilmesini 

kararlaĢtırdı. 

Ocak 1990 Kızıl Ordu Birlikleri Baku‟ye girerek katliam yaptılar (19-20 Ocak 1990). 

ġubat 1990 Tacikistan‟da etnik ayaklanmalar (ġubat 1990). 

ġubat 1990 Belgrad hükümeti, Kosova‟da gôstericilere karĢı tank ve savaĢ uçağı kullandı (1 

ġubat 1990). 

Haziran 1990 SHP‟den ayrılan Güneydoğu kôkenli bazı milletvekilleri, Halkın Emek Partisi‟ni 

(HEP) kurdular (7 Haziran 1990 Türkiye). 

Haziran 1990 Kosova‟daki bütün Arnavut resmi gôrevliler/yôneticiler gôrevlerinden alınarak 

yerlerine Sırplar atanmaya baĢlandı (26 Haziran 1990). 

Temmuz 1990 Kosova Prizren‟de Türk Demokratik Birliği Partisi kuruldu. Partinin kurulmasıyla 

bunalımlı günler geçiren Türk toplumu rahatlamıĢtır. Ayrıca Türk okullarının kapatılması ve Türk 

soyluların maruz kalabilecekleri ayırımcılık büyük ôlçüde giderilmiĢtir (19 Temmuz 1990). 

Ağustos 1990 Irak ordusu Kuveyt‟i 18 bin kilometrekarelik, 967 bin nüfuslu ülkeyi 4 saatte iĢgal 

etti. Irak Devlet BaĢkanı Saddam, iĢgale gerekçe olarak Kuveyt‟in bol petrol üretip fiyatları 

düĢürmesini gôsterdi ve Kuveyt‟i Irak‟ın ili olarak ilan etti. ĠĢgal tüm dünyadaki tepkiyle karĢılanırken, 

Türkiye-Irak petrol boru hattının kapatılması gündeme geldi (2 Ağustos 1990). 

Eylül 1990 TBMM gizli oturumda, „�lke dıĢına asker gônderme ve yabancı askerlerin Türkiye‟de 
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bulundurulması‟ konusunda yetki hükümete verildi (5 Eylül 1990 Türkiye). 

Ekim 1990 Doğu Almanya ve Batı Almanya birleĢti (3 Ekim 1990). 

Ekim 1990 Ġkinci Dünya SavaĢından sonra Doğu Almanya ve Federal Almanya iki devlet halinde 

ayrılan Almanya Berlin Duvarı‟nın yıkılması ile birleĢti (3 Ekim 1990). 

Kasım 1990 Ġngiltere‟de Thatcher istifa etti; J. Major baĢbakan oldu (27 Kasım 1990). 

Aralık 1990 Cumhuriyet Yüksek Konseyi tarafından Karakalpakistan‟ın ôzerkliği kabul edilerek 

�zbekistan‟ın ilk ve tek ôzerk cumhuriyeti olduğu onaylandı (1 Aralık 1990). 

Aralık 1990 Aliya Ġzzetbegoviç, Bosna-Hersek devlet baĢkanlığına seçildi (20 Aralık 1990). 

Aralık 1990 Anayasa değiĢikliğini kabul eden Hırvatistan, egemen devlet olduğunu ilan etti (23 

Aralık 1990). 

Aralık 1990 Slovenya bağımsızlığını açıkladı (26 Aralık 1990). 

1990-1991 Irak, Kuveyt‟i iĢgal etti. Kôrfez SavaĢı yapıldı (�ôl Fırtınası Harekatı). Irak üç 

parçaya bôlündü. 

1991 

1991 Sovyetler Birliği‟nin dağılması ve ardından Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, 

Türkmenistan ve �zbekistan Cumhûriyetleri‟nin bağımsızlık ilanları (Yaz 1991). 

1991 Irak‟ın Kuveyt‟i ilhakına karĢı yapılan Kôrfez savaĢı, Orta Doğu‟daki dengeyi korumak için 

Filistin Devleti‟nin diplomatik açıdan yeniden düĢünülmesine sebep oldu. Kasım ayında Ġspanya‟da, 

Ġsrail ve Arap devletlerinin katıldığı bir barıĢ konferansı yapıldı. 

1991 �eçenler milli bağımsızlık hareketi baĢlattılar ve Rusya ile federatif mukaveleyi 

imzalamadılar. Yine aynı tarihte �eçen ve ĠnguĢ cumhuriyetleri olmak üzere ikiye ayrıldılar. �eçenler, 

10. yüzyıldan sonra uzun bir dônem boyunca Ortodoks rahiplerin yônetiminde yaĢadılar. 17. yüzyılda 

bôlgede yayılmaya baĢlayan Müslümanlık 19. yüzyıl ortalarında birinci din durumuna geldi. �eçenler, 

batıda aynı dili konuĢtukları ĠnguĢların yaĢadığı bôlgenin 1774‟te Rusya‟nın eline geçmesiyle uzun 

yıllar diğer Kafkas halklarıyla birlikte Ruslara karĢı direndiler. 1917 Ekim devriminden sonra Terek-

Dağıstan yerel hükümetine bağlandılar. 1920‟de Sovyetler bôlgede kesin denetimi sağladılar. 

1991 CumhurbaĢkanı Turgut �zal, Kıbrıs konusunda bir „dôrtlü konferans‟ toplanmasını 

ônererek, o güne kadar sorunun iki toplum arasında gôrüĢülmesi gerektiğini savunagelmiĢ olan 

Türkiye‟nin bu anlayıĢına da değiĢiklik getirdi. �zal‟ın ônerisine gôre Kıbrıs sorunu, KKTC, Kıbrıs Rum 

Yônetimi, Türkiye ve Yunanistan arasında ele alınmalıydı. 28 Haziran 1991‟de BM Genel Sekreteri 

Perez de Cuellar, BM Güvenlik Konseyi‟ne sunduğu raporda Türkiye‟nin ônerdiği Dôrtlü Zirve 
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Toplantısı‟nı kabul ettiğini belirtti. 

1991 Kırım Devlet �niversitesi‟nde Tatar Türkçesi ve Edebiyatı Bôlümü açıldı. 1995 yılına kadar 

bu bôlüme her yıl 50 ôğrenci kabul ediliyordu. Ancak, 1996 yılından itibaren sayı düĢürülerek 30 

ôğrenci kabul edilmeye baĢlandı. 

1991 Tataristan �zerk Cumhuriyeti‟nde Meclis ve CumhurbaĢkanı seçimi yapıldı. 

CumhurbaĢkanlığına Mintimir ġeymiyev seçildi. 

Ocak 1991 Ermeniler, Hacılar kentine bombalı saldın düzenledi. Saldırıda 3 Sovyet askeri ile 2 

Azeri ôldü. Ermeniler ayrıca, Azerbaycan‟ın Sesi gazetesi muhabiri Sav�tin Askerova‟yı katletti (21 

Ocak 1991). 

ġubat 1991 Elmira Kafarova, Azerbaycan Yüksek Sovyet BaĢkanlığına seçildi (5 ġubat 1991). 

ġubat 1991 Slovenya Parlamentosu Yugoslavya devletinin dağıtılmasını ônerdi (20 ġubat 

1991). 

ġubat 1991 Bakü‟de, Transkafkasya Müslümanları DiniĢleri BaĢkanlığı‟na bağlı faaliyetlerini 

sürdüren medrese, Ġslam Enstitüsü‟ne dônüĢtürüldü (22 ġubat 1991). 

ġubat 1991 Irak Kuveyt‟ten çekilmeyi kabul etti (25 ġubat 1991). 

ġubat 1991 Krajina Sırpları Hırvatistan‟dan bağımsızlıklarını ilan ettiler (28 ġubat 1991). 

ġubat 1991 Kôrfez SavaĢında ateĢkes ilan edildi (28 ġubat 1991). 

Mart 1991 Sırp-Hırvat milisler arasında Milli Park Plitvice‟de çıkan çatıĢmalarda JNA (YHO) Sırp 

çetecilerle birlikte hareket ettiler (31 Mart 1991). 

Nisan 1991 Azerbaycan‟ın Kazak bôlgesine, sılahlı bir Ermeni grubu saldırdı. Olay üzerine 

Sovyet ordu birlikleri ile Ermeniler arasında çıkan çatıĢmada, 15 Ermeni hayatını kaybetti (3 Nisan 

1991). 

Nisan 1991 Karabağ‟da, Ermeniler ile Azeriler arasında çatıĢmalar çıktı. Azeri kôyleri Ermeniler 

tarafından top ateĢine tutuldu (13 Nisan 1991). 

Nisan 1991 SuĢa kasabasına bağlı Azeri kôyleri, Ermeni kôylerinden açılan top ve makineli 

tüfek ateĢine maruz kaldı. Olayda 3 Azeri ôldü, 3 ev yıkıldı, 3 ev de oturulamaz hale geldi (23 Nisan 

1991). 

Nisan 1991 Karabağ bôlgesinde, 4 Azeri güvenlik gôrevlisi ôldürüldü. Olayı “Karabağ 

SavaĢçıları” adlı ôrgüt üstlendi (26 Nisan 1991). 

Mayıs 1991 Yugoslavya Devlet BaĢkanlığı Konseyi, JNA‟ya çatıĢmalara müdahale edebileceğini 
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bildirdi (5 Mayıs 1991). 

Mayıs 1991 Sırplar, Anayasa gereği (sıra ile) Devlet baĢkanlığını üstlenmesi gereken Hırvat-

Stepe Mesiç‟in gôreve baĢlamasını engellediler (16 Mayıs 1991). 

Mayıs 1991 Hırvatistan‟da referandum yapıldı. Halkın %94‟ü bağımsızlık için oy kullandı. 

Referanduma katılım oranı %86 oldu (19 Mayıs 1991). 

Haziran 1991 Türkiye ve KKTC, aldıkları kararlarla her iki ülkeye giriĢ çıkıĢ yapacak kiĢilerde 

pasaport zorunluluğunu kaldırdı. GiriĢ ve çıkıĢlar için yalnızca nüfus cüzdanının yeterli olacağı 

açıklandı (13 Haziran 1991). 

Haziran 1991 ANAP �çüncü Olağan Genel Kongresi‟nde Mesut Yılmaz, rakibi Yıldırım 

Akbulut‟u 100 oy geride bırakarak, 623 oyla genel baĢkanlığa seçildi. Diğer aday Hasan Celal Güzel, 

ilk turda 20 oyda kalınca baĢkanlık yarıĢından çekildi ve daha sonra da partiden istifa etti (15 Haziran 

1991 Türkiye). 

Haziran 1991 Slovenya ve Hırvatistan bağımsızlıklarını ilan etti (25 Haziran 1991). 

Haziran 1991 Avusturya ve Macaristan sınırlarını kontrol etmek isteyen JNA tanklarla 

Slovenya‟ya doğru ilerlemeye baĢlayınca, Sloven milis kuvvetleriyle Ģiddetli çarpıĢmalar meydana 

geldi; hava kuvvetleri Ljubljana havaalanını bombaladılar (26 Haziran 1991). 

Ağustos 1991 Azerbaycan istiklalini ilan etti (30 Ağustos 1991). 

Ağustos 1991 �zbekistan istiklalini ilan etti (31 Ağustos 1991). 

Ağustos 1991 Kırgızistan istiklalini ilan etti (31 Ağustos 1991). 

Eylül 1991 Ermenistan bağımsızlığını ilan etti. 23 Eylül‟de bağımsızlığını ilan eden Ermenistan 

fiilen ve hukuken bağımsız oldu (23 Eylül 1991). 

Ekim 1991 Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti: Azerbaycan‟da Halk oylaması yapılarak 

Azerbaycan‟ın istiklali kesinleĢti. Azerbaycan‟ın istiklalini ilk tanıyan ülke Türkiye oldu (18 Ekim 1991). 

Ekim 1991 Türkmenistan bağımsızlığını ilan etti (27 Ekim 1991). 

Kasım 1991 Karaçay-�erkes Cumhuriyeti‟nin eski itibarı iade edilmiĢtir. Rusya, onlara haksızlık 

edilerek sürgüne gônderildiklerini kabul etmiĢ ve Cumhuriyetin itibarını iade etmiĢtir (17 Kasım 1991). 

Aralık 1991 Almanya DıĢiĢleri Bakanı Hans Dietrich Genscher‟e mektup yazan BM Genel 

sekreteri Perez de Cuellar, Genscher‟i seçici bir tanımadan (Hırvatistan ve Slovenya‟yı kastederek) 

kaçınması için uyardı (13 Aralık 1991). 

Aralık 1991 Kazakistan istiklalini ilan etti (16 Aralık 1991). 
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Aralık 1991 Yakutistan‟da doğrudan baĢkanlık seçimi yapıldı. BaĢkan gôreve gelir gelmez birinci 

iĢ olarak cumhuriyetin adını “Saha Cumhuriyeti” olarak ilan etti. Yakutlar Orhun kitabelerinde de 

Kurıkan adıyla geçmektedir. Daha sonra ku-zeye çekilen Yakutların ana Türk kütlesiyle bağları 

kopmuĢtur. Bu yüzden Saha (Yakut) Türkçesi Türkiye Türkçesinden ve diğer Türk lehçelerinden biraz 

uzaktır. Sahalar‟ın tarihte 10 asra yakın bir süre varlıklarını sürdüren Ġskit (Saka) Türklerinin bir 

uzantısı oldukları da uzmanlarca belirtilmektedir. Kendilerine Saha demeleri de, buna bir delil 

sayılmaktadır (20 Aralık 1991). 

Aralık 1991 Almanya, Hırvatistan ve Slovenya‟yı tanıdı (23 Aralık 1991). 

Aralık 1991 PKK‟nın Katliamları: Ġstanbul-Bakırkôy Ġstanbul Caddesi üzerinde terôr ôrgütü PKK 

lehine sloganlar atarak kanunsuz gôsteri yürüyüĢü yapan 40-50 kiĢilik bir grup Egebank, Kit, Arçelik, 

Emlak Bankası, �etinkaya Mağazalarına molotof kokteyl atmıĢ, �etinkaya Mağazası‟nda çıkan 

yangın sonucu 3 erkek, 1 çocuk, 7 kadın toplam 11 vatandaĢımız hayatını kaybetmiĢ, 14 

vatandaĢımız yaralanmıĢ, olayla ilgili olarak 47 kiĢi yakalanmıĢtır (25 Aralık 1991). 

Aralık 1991 Sovyetler Birliği dağıldı. 23 Eylül‟de bağımsızlığını ilan eden Ermenistan fiilen ve 

hukuken bağımsız oldu (26 Aralık 1991). 

1992 

1992 100 paragraftan oluĢan BM Fikirler Dizisi, tarafların onayına sunuldu. New York‟ta 

sürdürülen gôrüĢmelerin ardından, BM Genel Sekreteri Butros Gali, toprak düzenlemeleri ve anayasal 

konuların tümünü kapsayacak bir paket anlaĢma hazırladı. Türk tarafı 100 paragraftan 91‟ini 

onayladığını açıkladı. Rum tarafında ise, Kıbrıs Rum lideri Yorgo Vasiliu paketi onaylarken, daha 

sonra iktidara gelen Glafkos Klerides ile bu pakete karĢı çıktı. 

1992 Tataristan �zerk Cumhuriyeti: SSCB‟nin dağılmasıyla Tataristan‟da da geniĢ çapta bir 

milli kurtuluĢ hareketi baĢladı. Tataristan tam siyasi bağımsızlığını ilan etti ve Rusya‟dan ayrılma 

niyetini bildirdi.Ancak Rusya Parlamentosu buna ret cevabı verdi. Bugün baĢkenti Kazan Ģehri olan 

Tataristan, Rusya Fedarasyonu‟na bağlı ôzerk bir Türk cumhuriyetidir. 

Ocak 1992 Karadziç liderliğinde Bosnalı Sırplar “Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti”ni kurduklarını 

açıkladılar (9 Ocak 1992). 

ġubat 1992 BM koruma gücü olarak UNPROFOR‟un (United Nations Protection Forces) 

Yugoslavya‟da konuçlandırılacağı açıklandı (21 ġubat 1992). 

ġubat 1992 Hırvatlar ve Müslümanlar Bosna Hersek‟te yapılan referandumda bağımsızlık için 

oy kullandılar. %63 Evet oyu çıkarken, referanduma katılma oranı %95.9 olarak gerçekleĢti. Sırplar 

Referandumu boykot ettiklerini açıkladılar (29 ġubat 1992). 

Mart 1992 Lizbon‟da yapılan gôrüĢmelerde Bosna Hersek‟in etnik yapıya gôre kantonlara 
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ayrılması kararlaĢtırıldı (17 Mart 1992). 

Mart 1992 PKK‟nın Katliamları: ġırnak-Cizre ilçe merkezinde toplanan bir grup, PKK lehinde 

slogan atarak yürüyüĢe geçtiği sırada Cizre‟nin Güneydoğusundaki Saklan deresi istikametinden 

1000-1500 kiĢilik PKK bayraklı bir grupta Cizre ilçesine doğru yürüyüĢe geçmiĢ, ilçe merkezinde 

topluluk içerisinden Güvenlik Kuvvetlerine ateĢ açılmıĢ, çıkan olayda 13 vatandaĢımız katledilmiĢ, 26 

sivil de yaralanmıĢtır (21 Mart 1992). 

Nisan 1992 Bosna Hersek hükümeti ülkede olağanüstü hal ilan etti. Bütün Nisan ayı boyunca 

Sırplar Saraybosna çevresinde daha ônce JNA‟dan devraldıkları mevzilerden Ģehre ağır silahlarla 

ateĢ açmaya baĢladılar (8 Nisan 1992). 

Nisan 1992 Bosna Hersek AGĠK‟e kabul edildi (30 Nisan 1992). 

Mayıs 1992 Ġzzetbegoviç gôrüĢme dônüĢünde Saraybosna havaalanında esir alındı (2 Mayıs 

1992). 

Mayıs 1992 Bosna Hersek Savunma Bakanlığı kendi düzenli ordusunu kurmaya baĢladı (20 

Mayıs 1992). 

Haziran 1992 Azerbaycan CumhurbaĢkanlığı seçimlerini Halk Cephesi Lideri Ebulfez Elçibey 

kazandı (7 Haziran 1992). 

Haziran 1992 BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi 1.100 BM askeri ve 60 askeri gôzlemciyi 

Saraybosna‟ya gônderme kararı aldı. Aynı tarihte alınan 758 no‟lu kararda ise Saraybosna‟da Butmir 

havaalanının insanı yardıma açılması için Sırpların burayı boĢaltması istendi (8 Haziran 1992). 

Haziran 1992 Hırvat Savunma Konseyi Birlikleri (HVO) Mostar‟ı iĢgal etmeye baĢladı (18 

Haziran 1992). 

Kasım 1992 Bill Clinton ABD BaĢkanı seçildi (3 Kasım 1992). 

1993 

1993 AB, Haziran 1993‟te Kıbrıs‟ın tam üyelik için gerekli Ģartları taĢıdığını belirten gôrüĢünü 

yayınladı. Aynı yıl Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi arasında Ortak Savunma Doktrini imzalandı. 

1993 Ġsrail ve FK� birbirlerini karĢılıklı tanıdılar. Bu anlaĢma, Gazze ġeridi ve Batı Yakasındaki 

Jericho kasabasında dahili Filistin ôzerk yônetimi için ve iĢgal edilmiĢ bôlgelerden Ġsrail birliklerinin 

aĢamalı olarak çekilmesini ôngôren planları havi idi. Oslo AnlaĢması imzalandı. II. anlaĢma 1995 

tarihinde yine Oslo‟da imzalandı. 

Ocak 1993 ABD BaĢkanı Bush ve Rusya Devlet BaĢkanı Boris Yeltsin, ilk nükleer silah indirimi 

anlaĢması yapıldı (3 Ocak 1993). 
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Ocak 1993 MHP‟nden ayrılan Muhsin Yazıcıoğlu ônderliğinde, Büyük Birbik Partisi kuruldu (29 

Ocak 1993 Türkiye). 

Mart 1993 ABD, Doğu Bosna‟ya hava kôprüsü kurdu (1 Mart 1993). 

Mart 1993 Saraybosna yılın en Ģiddetli topçu ateĢi altında kaldı (21 Mart 1993). 

Mart 1993 Bu tarihe kadar Sırpların BoĢnaklar üzerine uçak ve helikopterlerle 700‟den fazla 

saldırı gerçekleĢtirdiğini tespit eden BM, Ģiddet kullanarak uçuĢ yasağını gerçekleĢtireceğini açıkladı 

(31 Mart 1993). 

Nisan 1993 NATO uçakları Bosna hava sahasındaki uçuĢ yasağını denetleme gôrevine baĢladı 

(12 Nisan 1993). 

Mayıs 1993 Bosnalı Sırpların parlamentosu VOBP, reddedildi (6 Mayıs 1993). 

Mayıs 1993 Süleyman Demirel, Türkiye‟nin 9. CumhurbaĢkanı oldu (16 Mayıs 1993). 16 Mayıs 

2000‟de gôrevi sona erdi. 

Temmuz 1993 Anayasa‟nın 133. Maddesinde değiĢiklik ôngôren tasarı, TBMM Genel 

Kurulu‟nda kabul edildi. Bôylece, ôzel radyo-televizyon iĢletilmesi ve kurulması serbest bırakıldı (8 

Temmuz 1993 Türkiye). 

Eylül 1993 Ġzhak Rabin ve Yaser Arafat, Beyaz Saray‟da Ortadoğu barıĢı için imza attılar (13 

Eylül 1993). 

Ekim 1993 Moskova‟da Ordunun Parlamentoyu Top AteĢine Tutmasının Ardından 

Parlamenterler Teslim Oldu. Ġki Günden Fazla Süren �arpıĢmalarda 300‟den Fazla KiĢinin �ldüğü 

Sanılıyor (4 Ekim 1993). 

Ekim 1993 Rusya‟nın baĢkenti Moskova‟da ordu Parlamento‟ya top ateĢine tutması sonucu 

parlamenterler teslin oldu ve iki gün süren çarpıĢmalarda 300‟den fazla kiĢi ôldü (4 Ekim 1993). 

Kasım 1993 Güney Afrika siyasi liderleri, ırk ayrımına son veren yeni Anayasa‟yı kabul ettiler 

(17 Kasım 1993). 

1994 

1994 BM Genel Sekreteri Butros Gali‟nin giriĢimleriyle Kıbrıs‟ta ortak anlaĢma zemininin 

oluĢturulması amacıyla „Güven Arttırıcı Tedbirler Paketi‟ düzenlendi. ABD‟nin destek verdiği pakete 

Rum tarafı karĢı çıkınca 1994‟te rafa kaldırıldı. 1996-3 Haziran‟da bir Kıbrıslı Rum asker, BM 

denetimindeki bôlgede bir Kıbrıslı Türk asker tarafından vurularak ôldü. 11 Ağustos 1996‟da Kıbrıslı 

Rum motosikletçiler, YeĢil Hat‟tı geçmeye kalkıĢınca Kıbrıslı Türk gôstericiler ve Türk askerleri ile 

çatıĢtı. 70‟ten fazla kiĢi yaralandı. Bir Kıbrıslı Rum ôldü. 14 Ağustos 1996‟da Kıbrıs‟ta Derinya 
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bôlgesinde Türk güvenlik güçleri, Türk bayrağını indirmeye kalkıĢan bir Rum gencine ateĢ açtı. Rum 

genç ôldü. 8 Eylül 1996‟da Güney Kıbrıs tarafından açılan ateĢ sonucu bir Türk askeri Ģehit oldu, biri 

yaralandı. 13 Ekim 1996‟da Kıbrıs Türk kesimine geçen bir Rum, askerlerce ôldürüldü. 6 ġubat 

1997‟de Kıbrıslı Türk ve Rumlar birbirine ateĢ açtı. �len veya yaralanan olmadı. 

1994 Tataristan ile Rusya Cumhuriyeti arasında Ġkili Devlet AnlaĢması imzalandı. 

1994 Avrupa Güvenlik ve ĠĢ Birliği TeĢkilatı (AGĠT): Avrupa Güvenlik ve ĠĢ Birliği Konferansı, 

1973 yılında 35 ülkenin katılımı ile Helsinki‟de baĢlamıĢ ve 1975 yılında Helsinki Nihai Senedi kabul 

edilmiĢtir. Bu senette yer alan prensipler, bu teĢkilatın anayasası olarak gôrev yapmıĢtır. Avrupa 

Güvenlik ve ĠĢ Birliği Konferansı 1994 yılı BudapeĢte Zirvesi‟nde bir değiĢiklikle Avrupa Güvenlik ve ĠĢ 

Birliği TeĢkilatı (AGĠT) olarak yeniden adlandırıldı. 

ġubat 1994 PKK‟nın Katliamları: Ġstanbul-Tuzla istasyonunda tren beklerken çôp bidonuna PKK 

terôr ôrgütü mensuplarınca yerleĢtirilen bombanın patlaması sonucu (5) askeri ôğrenci hayatını 

kaybetmiĢ, 16 askeri ôğrenci ve 11 er yaralanmıĢtır (12 ġubat 1994). 

ġubat 1994 NATO, tarihinin ilk saldırısını Sırplara gerçekleĢtirdi (28 ġubat 1994). 

Nisan 1994 Alman Hükümeti, NATO askeri yardımı çerçevesinde Türkiye‟ye verilen silahların 

sevkiyatını, “iç çatıĢmalarda kullanıldığı” gerekçesiyle geçici olarak durdurdu. Bôylece 15 Nisan‟da 

gônderilmesi planlanan optik cihazlar, yedek parçalar ve Fantom-4 modeli uçakların teslimi 

durduruldu (8 Nisan 1994). 

Nisan 1994 RP Genel BaĢkanı Necmettin Erbakan‟ın partisinin grup toplantısında kullandığı 

„Ġktidara geleceğimiz kesindir. Bu geçiĢ tatlı mı olacak, tatsız mı, canlı mı olacak, cansız mı, kanlı mı 

olacak kansız mı? GeçiĢ dônemi yumuĢak mı olacak, sert mi?‟ Ģeklindeki sôzler ortalığı karıĢtırdı. 

Erbakan‟ın sôzleri kamuoyunda büyük tepki yaratırken, Ankara DGM BaĢsavcılığı soruĢturma açtı (13 

Nisan 1994 Türkiye). 

Nisan 1994 Güney Afrika‟da ilk çok ırklı seçimler yapıldı. Seçimlerin galibinin, oyların yüzde 

62‟sini toplayan siyah lider Nelson Mandela liderliğindeki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) olduğu 

açıklandı (26 Nisan 1994). 

Mayıs 1994 Filistin KurtuluĢ �rgütü (FK�) Ġle Ġsrail, Batı ġeria ve Gazze‟de YaĢayan Filistinlilere 

�zerklik Verilmesini �ngôren AnlaĢmaya imza attılar (4 Mayıs 1994). 

Mayıs 1994 Nelson Mandela, Güney Afrika‟nın ilk siyah lideri oldu (10 Mayıs 1994). 

Temmuz 1994 FK� Lideri Yaser Arafat‟ın 27 yıllık sürgünü sona erdi. Filistin topraklarına ilk kez 

ayak basan Arafat, Gazze‟ye gitti (1 Temmuz 1994). 

Temmuz 1994 Kuzey ve Güney Yemen arasında iki aydır devam eden savaĢ, Kuzeylilerin 
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Güney‟i yenmesiyle sonuçlandı (7 Temmuz 1994). 

Eylül 1994 Türkiye‟ye 9 milyon ton petrol imkanı sağlayan Azeri Petrol AnlaĢması Bakü‟de 

imzalandı. AnlaĢma, Amaco, BP, Statoil, Lugoil, Remco, Unical, Penzoil, Nacdermot ve TPAO‟nun 

oluĢturduğu konsorsiyum ile Azerbaycan Milli Petrol ġirketi Socar arasında imzalandı. Rusya, 

anlaĢmayı tanımadığını açıkladı (20 Eylül 1994). 

Ekim 1994 Genç Demokrat Parti MHP‟ye katıldı (5 Ekim 1994 Türkiye). 

Ekim 1994 Nobel BarıĢ �dülü, FK� Lideri Yaser Arafat, Ġsrail BaĢbakanı Ġzak Rabin ve Ġsrail 

DıĢiĢleri Bakanı ġimon Perez arasında paylaĢtırıldı (14 Ekim 1994). 

Aralık 1994 �eçenistan, Rus ordusu tarafından iĢgal edildi (11 Aralık 1994). 

1995 

ġubat 1995 Ġki sosyal demokrat parti, CHP ve SHP, CHP‟nin çatısı altında birleĢti. Bugün 

yapılan kurultayda, iki parti genel baĢkanının ittifakıyla Hikmet �etin genel baĢkanlığa seçildi (18 

ġubat 1995 Türkiye). 

Nisan 1995 Irak Türkmen Cephesi kuruldu: Türkmen parti ve kuruluĢlarını tek çatı altında 

toplamak amacı ile Ekim 1994‟te Türkmen Cephesi kuruluĢ çalıĢmaları baĢlatıldı. 23 Nisan 1995‟te 

Irak Türkmen Cephesinin kurulduğu resmen ilan edildi. 

Mayıs 1995 PKK‟nın Katliamları: Ġstanbul, Küçükçekmece Cennet Mahallesi, Hürriyet Caddesi 

üzerinde bulunan Nazlı Giyim Mağazasına kimliği terôristlerce molotof kokteyl atılmıĢ, çıkan yangında 

3 vatandaĢımız ôlmüĢ, 1 kiĢi de yaralanmıĢtır (4 Mayıs 1995). 

Mayıs 1995 Türkiye-Ġran Doğalgaz AnlaĢması Esenboğa Havaalanı ġeref Salonu‟nda Ġran 

Petrol Bakanı Gulemreza Agazade ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy arasında 

imzalandı (5 Mayıs 1995). 

Temmuz 1995 Srebrenica Katliamı: Bosna SavaĢı‟nın yaĢandığı 11 Temmuz 1995‟de, BirleĢmiĢ 

Milletler tarafından güvenli bôlge ilan edilen Srebrenica‟yı ve kasabadaki mültecileri korumakla gôrevli 

Hollanda askerleri bôlgeyi Sırp ordusuna teslim etti ve bu tarihten itibaren tarihin en acımasız 

katliamlarından biri yaĢandı (11 Temmuz 1995). 

Temmuz 1995 Türkiye‟de ilk sivil anayasa değiĢikliği yapıldı (23 Temmuz 1995). 

Eylül 1995 Batı ġeria‟nın Filistin yônetimine devrini ôngôren anlaĢma FK� lideri Arafat ile Ġsrail 

BaĢbakanı Rabin arasında, Beyaz Saray‟da imzalandı (28 Eylül 1995). 

Aralık 1995 �mrünü Doğu Türkistan davasına adayan Ġsa Yusuf Alptekin, Türkiye‟de 95 

yaĢında ôldü (17 Aralık 1995). 
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Aralık 1995 AB ile Türkiye arasında, Serbest Ticaret AnlaĢması (tek taraflı Gümrük Birliği) 

parafe edildi (21 Aralık 1995). 

Aralık 1995 Erken Genel Seçim yapıldı. Refah Partisi, çok az bir farkla seçimden birinci parti 

olarak çıktı (24 Aralık 1995 Türkiye). 

1996 

ġubat 1996 Türkiye-Türkmenistan doğalgaz anlaĢması Ankara‟da imzalandı (13 ġubat 1996). 

Haziran 1996 PKK‟nın Katliamları: Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Altındağ 

dinlenme tesislerine terôristler tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu, 1 Uzman �avuĢ, 1 Polis 

Memuru Ģehit olmuĢ, 6 vatandaĢımız hayatını kaybetmiĢ, 1 Polis Memuru ile 11 vatandaĢımız 

yaralanmıĢtır (22 Haziran 1996). 

Ekim 1996 Türkiye-Bosna Hersek Ticaret ve Ekonomik ĠĢbirliği anlaĢması imzalandı (4 Ekim 

1996). 

1997 

Ocak 1997 SS-300 Füze Krizi (4 Ocak 1997): Kıbrıslı Rumların, Rusya‟dan S-300, yerden 

havaya 150 km. menzilli füze alımına dair anlaĢmaya imza koyması, uluslararası arenayı ve 

dolayısıyla hassas Türk-Yunan iliĢkilerini karıĢtırdı. Türkiye, Kıbrıslı Türklerin güvenliğini tehdit edecek 

herhangi bir geliĢmeye gôz yummayacağını açıkladı. Ġngiltere ve BM de anlaĢmaya sert tepki 

gôsterdi. 24 ġubat 1997‟de AB, Kıbrıs‟ın AB‟ye tam üyeliğine dair geleneksel tavrını değiĢtirerek, 

Kıbrıs‟ın AB‟ye tam üyeliğinin gerçekleĢebilmesi için Ada‟da ônce siyasi ç�zimün Ģart olduğunu 

açıkladı ve Yunanistan da bu açıklamaya tepkilerini bildirdi. AB, ilk defa, topluluğa tam üyelik 

konusunda Kıbrıs Türklerinin de dikkate alınması gerektiğini, tam üyelik gôrüĢmelerine Ada 

Türklerinin de katılması gerektiğini belirtmek suretiyle net Ģekilde ifade ediyordu. Yunanistan DıĢiĢleri 

Bakanı Theodoros Pangalos, bu açıklamaların hemen ardından, AB‟nin Doğu‟ya doğru geniĢlemesini 

veto edeceğini açıkladı. 

Ocak 1997 Rusya, barıĢ anlaĢması gereğince �eçenistan‟daki askerlerini geri çekti (5 Ocak 

1997). 

ġubat 1997 Kamuoyunda Post-Modern Askeri Darbe olarak da nitelendirilen 28 ġubat Süreci 

baĢladı (28 ġubat 1997 Türkiye).: Milli Güvenlik Kurulu 28 ġubat 1997 tarihli toplantısında, irtica 

tehlikesinin tırmanmakta olduğu uyarısını yapınca yeni bir süreç baĢladı. Bu gerilimli süreçte, 

BaĢbakan Erbakan gôrevi hükümet ortağı DYP‟nin Genel BaĢkanı �iller‟e devretmek amacıyla 18 

Haziran 1997‟de istifa etti. CumhurbaĢkanı Demirel ise 19 Haziran 1997‟de, hükümeti kurmakla �iller‟i 

değil, ANAP Genel BaĢkanı Mesut Yılmaz‟ı gôrevlendirdi ve Yılmaz‟ın kurduğu, kamuoyunda “Anasol-

D” olarak adlandırılan ANAP-DSP-DTP koalisyon hükümetini onayladı. 
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Mart 1997 Robert Koçaryan, Ermenistan baĢbakanı oldu (20 Mart 1997). 

Nisan 1997 Alparslan TürkeĢ (25 Kasım 1917 Kıbrıs LefkoĢa-4 Nisan 1997 Ankara) ôldü. 

Alparslan TürkeĢ, 1936 yılında Kuleli Askeri Lisesi‟nden, 1938 yılında Kara Harp Okulu‟ndan 

asteğmen rütbesi ile mezun oldu. �steğmen Alparslan TürkeĢ, 1944 yılında Ģair ve yazar A. Nihal 

Atsız‟a yazdığı mektuplar sebebiyle “Türkçülük ve Turancılık Davası” sanığı olarak tutuklandı ve 

1945‟te beraat etti. YüzbaĢı Alparslan TürkeĢ 1948‟de Amerika BirleĢik Devleti Piyade Okulu ve 

Amerikan Harp Akademisi‟nde çağdaĢ askeri geliĢmeler konusunda kurs gôrmek üzere Amerika‟ya 

gônderildi. 1944 yılında Harp Akademileri‟ne giriĢ sınavını kazanmasına rağmen “Türkçülük ve 

Turancılık Davası” sebebiyle ertelenen bu hakkı 1952 yılında iade edildi ve 1955‟te Harp 

Akademisi‟nden mezun olarak kurmay subay oldu. Kurmay BinbaĢı Alparslan TürkeĢ 1955-57 yılları 

arasında Washington‟da NATO Daimi Grup nezdinde Genel Kurmay Temsil Heyeti üyeliğine atandı, 

bu arada da Amerika‟da ekonomi ôğrenimi de gôrdü. TürkeĢ, 30 Ağustos 1957 tarihinde kurmay 

yarbaylığa, 1960‟ta da gecikmiĢ kıdemleri verilerek kurmay albaylığa terfi etti. 27 Mayıs 1960‟ta Türk 

Silahlı Kuvvetleri‟nin gerçekleĢtirdiği ihtilal hareketi içinde bulundu, radyodan hareketin sebepleri ve 

amacını seslendirdi. Bu dônemde Milli Birlik Komitesi üyesi ve BaĢbakanlık MüsteĢarlığı gôrevlerinde 

bulundu. 13 Kasım 1960 tarihinde emekliye sevk edildi. Türkiye‟nin son sürgünü olarak Yeni Delhi 

Büyükelçiliği‟nde hükümet müĢaviri olarak gôrevlendirildi. Burada gayri resmi askeri ateĢe militer 

gôrevi yürüttü. 22 ġubat 1963‟te Türkiye‟ye dôndü. 21 Mayıs 1963‟te ihtilal teĢebbüsü suçlamasıyla 

tutuklandı. 4 Eylül 1963‟te beraat etti ve serbest bırakıldı. 31 Mart 1964‟te Cumhuriyetçi Kôylü Millet 

Partisi‟ne (CKMP) girdi ve Parti Genel MüfettiĢi olarak gôrevlendirildi. 30 Temmuz 1965‟te yapılan 

CKMP büyük kongresinde Genel BaĢkan seçildi. 30 Ekim 1965‟te yapılan genel seçimlerde Ankara 

milletvekili seçildi.28 Nisan 1966‟da CumhurbaĢkanlığı‟na aday oldu, Cevdet Sunay‟a karĢı kaybetti. 

1969 yılında CKMP Genel BaĢkanlığı‟na yeniden seçildi. Bu kongrede partinin adı Milliyetçi Hareket 

Partisi ve amblemi üç hilal olarak değiĢtirildi. 12 Ekim 1969 seçiminde Adana milletvekili seçildi. 1975-

1978 yıllarında kurulan milliyetçi partiler (MC) hükümetlerinde iç ve dıĢ güvenlikten sorumlu Devlet 

Bakanı ve BaĢbakan Yardımcılığı gôrevini yürüttü. 12 Eylül 1980 ihtilalinde tutuklandı, idam talebiyle 

yargılandı. 7 Nisan 1985 tarihinde sağlık sebebiyle tahliye edildi. 1987 yılında Milliyetçi �alıĢma 

Partisi‟nin 2. Büyük Kongresi‟nde Genel BaĢkanlığa seçildi. 1991‟de Yozgat milletvekili oldu, 1992‟de 

Milliyetçi �alıĢma Partisi‟nin adı ve amblemi Milliyetçi Hareket Partisi ve �ç Hilal olarak değiĢtirildi. 4 

Nisan 1997‟de Ankara‟da vefat etti. 

Mayıs 1997 Yargıtay BaĢsavcılığı, Refah Partisi‟nin laikliğe aykırı eylemleri nedeniyle 

kapatılması için Anayasa Mahkemesi‟nde dava açtı. Yargıtay C. BaĢsavcısı Vural SavaĢ, düzenlediği 

basın toplantısında 18 sayfalık iddianame okudu ve Refah Partisi‟nin laiklik ilkesine aykırı eylemlerin 

odağı haline geldiği için kapatılmasının istendiğini bildirdi (21 Mayıs 1997 Türkiye). 

Ağustos 1997 8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim Yasa Tasarısı, TBMM‟de yapılan oylamada 242 

„red‟ oyuna karĢılık, 277 „kabul‟ oyuyla kanunlaĢtı (16 Ağustos 1997 Türkiye). 

Ekim 1997 Erbil‟de I. Türkmen kurultayı toplandı. Kurultaya Avrupa, ABD, Avustralya‟da bulunan 
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Türkmen derneklerinin temsilcileri de katılmıĢtır (4-7 Ekim 1997). 

Ekim 1997 Ebulfeyz Elçibey, Bakü‟ye gelerek Azerbaycan Halk Cephesi Partisi‟nin baĢkanı 

seçildi (31 Ekim 1997). 

Kasım 1997 Fazilet Partisi kuruldu (17 Kasım 1997 Türkiye). 

1998 

Ocak 1998 1998 yılı ithalat rejimi yürürlüğe girdi. Türkiye AB çerçevesinde koruma alanlarında 

tüm indirimleri gerçekleĢtirdi (9 Ocak 1998). 

ġubat 1998 Ermenistan Devlet BaĢkanı Levon Ter Petrosyan istifa etti. Bôylece Robert 

Koçaryan‟a liderlik yolu açıldı. Petrosyan, Karabağ‟da barıĢ istediği için ġahin‟lerin tepkisini çekmiĢti 

(ġubat 1998). 

ġubat 1998 Petrosyan‟ın istifasını değerlendiren Azerbaycan Halk Cephesi BaĢkanı Elçibey, 

Koçaryan‟ın geçmiĢte Rusları arkasına alarak Karabağ‟da Azerbaycan‟a karĢı ayaklandığını bildirdi 

(ġubat 1998). 

ġubat 1998 Anayasa Mahkemesi‟nin RP‟nin kapatılmasına iliĢkin gerekçeli kararı açıklandı. Bu 

karardan sonra 14 yıllık siyasi geçmiĢi olan RP kapatılan partiler kervanına katıldı (23 ġubat 1998 

Türkiye). 

ġubat 1998 Refah Partisi‟nin kapatılmasından sonra, bu partinin mensupları Fazilet Partisi çatısı 

altında toplandılar. FP‟liler ilk meclis grup toplantısını yaptılar (25 ġubat 1998 Türkiye). 

Mart 1998 Koçaryan, Ermenistan devlet baĢkanlığına seçildi (30 Mart 1998). 

Mayıs 1998 Hindistan iki nükleer deneme yaptı. Hindistan‟ın bu denemelerinden sonra, Japonya 

ekonomik yaptırımlar uygulayacağını, ABD ise ekonomik ve askeri yardımları askıya aldığını açıkladı 

(14 Mayıs 1998). 

Mayıs 1998 Fransa parlamentosu, sôzde Ermeni soykırımı yasa tasarısını tanıdı (29 Mayıs 

1998). 

Haziran 1998 Tebriz‟de Azeriler, Fransız parlamentosu tarafindan kabul edilen sôzde Ermeni 

soykırımı” yasa tasarısını protesto ettiler (3 Haziran 1998). 

Temmuz 1998 Bôlücü ôrgüt PKK‟nın baĢı Abdullah �calan, Ermenistan yônetiminden, ôrgüte 

ôzel kôy tahsis edilmesini istedi (Temmuz 1998). 

Temmuz 1998 Azerbaycan Devlet BaĢkanı Aliyev, Ermenistan Devlet BaĢkanı Koçaryan‟ı, 

Eylül‟de Bakü‟de yapılacak bôlge liderleri toplantısına davet etti (4 Temmuz 1998). 
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Temmuz 1998 PKK‟nın Katliamları: Ġstanbul-Eminônü-tarihi Mısır �arsı‟nda bulunan bir büfeye 

terôristlerce konulan bombanın infilak etmesi sonucu 7 vatandaĢımız hayatını kaybetmiĢ, 3 Alman, 3 

Fransız, 2 Norveç ve 2 de Irak olmak üzere toplam 10 yabancı uyruklu ile 111 vatandaĢımız 

yaralanmıĢtır (9 Temmuz 1998). 

Ağustos 1998 Türkiye ile Fransa arasında enerji ve savunma sanayi alanlarında iĢbirliği 

anlaĢması imzalandı. AnlaĢmaya gôre, savunma sanayiinde füze, gemi, zırhlı araç konularında 

üçüncü ülkelere satıĢlarda iĢbirliği yapılacağı belirtildi. Enerji konusunda ise Hazar Havzası 

Petrolü‟nün Türkiye üzerinden taĢınmasında ortak hareket edileceği açıklandı (3 Ağustos 1998). 

Ağustos 1998 Rusya krizi dünyayı sarstı. Rusya, bütün dıĢ borç ôdemelerini 90 gün süreyle 

durdurduğunu açıkladı. �lkede, yabancıların 1 yıldan kısa vadeli finansal yatırım yapmaları 

yasaklandı (18 Ağustos 1998). 

Ağustos 1998 Büyük jüriye 5.5 saat ifade veren ABD Devlet BaĢkanı Bill Clinton, Beyaz Saray 

stajyeri Monica Lewinsky ile olan iliĢkisini itiraf etti (18 Ağustos 1998). 

Ekim-Kasım 1998 PKK terôr ôrgütü lideri Abdullah �calan‟ın Suriye‟yi terketmek zorunda kalıĢı, 

ônce Moskova, ardından da Ġtalya‟ya kaçıĢı: 15 yılı aĢkın bir süreden beri Türk halkına yônelik 

acımasızca eylemler gerçekleĢtiren terôr ôrgütünün elebaĢısı bu süre zarfında Suriye‟de 

bulunmaktaydı. Siyasi ve askeri makamların kararlı tutumlarıyla ve izlenilen baskı politikalarıyla, 

terôristbaĢı Abdullah �calan, 09.10.1998 tarihinde Suriye‟yi terk etmek zorunda kalarak 12.11.1998 

tarihinde sahte pasaportla Rusya/Moskova‟dan Ġtalya/Roma Havaalanına giriĢ yaptığı anda Ġtalyan 

polisince gôzaltına alındı (9 Ekim-12 Kasım 1998). 

Ekim 1998 Mesrob Mutafyan, Türkiye Ermenileri 84. Patriği seçildi (14 Ekim 1998). 

Aralık 1998 Ġlk kez bir hayvanın DNA‟sı ç�zildü. Bilim adamları, insanın genetik yapısıyla büyük 

benzerlikler taĢıyan bir milimetre boyundaki bir kurtçuğun genetik kodunu tam olarak deĢifre ettiler (11 

Aralık 1998). 

1999 

Ocak-ġubat 1999 PKK terôr ôrgütü lideri Abdullah �calan‟ın Ġtalya‟yı terketmesi ve ardından 

Kenya‟da yakalanarak Türkiye‟ye getirilmesi: Terôrist baĢının Ġtalya‟da yakalanması üzerine, 

Türkiye‟nin iade taleplerine ve bu konuda yapılan siyasi giriĢimlere Ġtalyan hükümeti olumlu cevap 

vermemiĢti. Uluslararası kamuoyunda Ġtalya‟ya yônelik haklı baskıların oluĢması sonucu terôrist baĢı 

�calan, Ġtalya baĢta olmak üzere Avrupa ülkelerinden beklediği desteği bulamamıĢ ve bunun üzerine 

16.01.1999 günü Ġtalya‟dan da ayrılmak zorunda kalmıĢtır. Terôrist baĢı Abdullah �calan, 16.02.1999 

tarihinde, Kenya‟da gerçekleĢtirilen ôzel bir operasyonla yakalanarak Türkiye‟ye getirildi. Abdullah 

�calan‟ın yakalanması sonrası ôzellikle ôrgüt lehinde yayın yapan Med TV‟ninde kıĢkırtmasıyla yurt 

içinde ve yurt dıĢında ôrgüt militanlarınca yoğun olarak molotof kokteyli atma, gôsteri yürüyüĢü, 
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cezaevlerinde açlık grevi eylemlerinde tırmanma gôzlenmiĢtir. PKK militanları bu dônem içerisinde 

hedef olarak masum halkı seçmiĢtir (16 Ocak-16 ġubat 1999). 

Ocak 1999 Sırp polisi, UCK`nın saklanma noktalarından birinde 24 kiĢiyi ôldürdü (29 Ocak 

1999). 

Ocak-ġubat 1999 PKK‟nın VI. Kongresi: PKK terôr ôrgütü Ocak-ġubat 1999 tarihlerinde Ġran‟ın 

Kandil dağı bôlgesinde 6. Kongresini yapmıĢtır. Bu kongrede, Eyalet yapılanmasından saha 

yapılanmasına geçilmesi, Fedailik eylemlerine baĢvurulması, Kuzey Irak‟ta Kürt gruplar üzerinde 

etkinlik sağlayabilmek için PKK/BAġUR yapılanmasına gidilmesi, Türkiye‟deki diğer sol terôr 

ôrgütleriyle birlikte hareketin sağlanması için Anadolu Halk KurtuluĢ Ordusu oluĢumunun hayata 

geçirilmesi, kadın kollarındaki faaliyetlerin partileĢerek etkinleĢtirilmesi kararları alınmıĢtır (Ocak-

ġubat 1999). 

ġubat 1999 Fransa`da baĢkent Paris`in 50 km yakınındaki tarihi kraliyet kôĢkü Rambouillet`de 

Belgrad hükümeti ile Kosovalı Arnavutlar arasında barıĢ gôrüĢmeleri yapıldı (6 ġubat 1999). 

Mart 1999 PKK‟nın Katliamları: 16.30 sıralarında Ġstanbul-Kadıkôy-Fahrettin Kerim Gôkay 

Caddesinde bulunan Ġbrahim TaĢlı‟ya ait 5 katlı Mavi �arĢı iĢhanına bir grup terôrist tarafından 

molotof kokteyli atılması sonucu çıkan yangından ve duman zehirlenmelerinden dolayı 10‟u kadın, 2‟si 

erkek, 1 hastanede olmak üzere toplam 13 vatandaĢımız hayatını kaybetmiĢ, 2‟si kadın 5 

vatandaĢımız da yaralanmıĢtır. Olayın failleri güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlar sonucunda 

yakalanmıĢtır (13 Mart 1999). 

Mart 1999 Kosovalı Arnavut halkının temsilcileri, Paris`te yeniden baĢlatılan barıĢ 

müzakerelerinde üç yıllık geçici ôzerk yônetim anlaĢması ve bu anlaĢmanın 28 bin mevcutlu NATO 

barıĢ gücü tarafından teminat altına alınmasını ôngôren anlaĢmayı imzaladı. Sırp heyeti, anlaĢmayı 

imzalamaya yanaĢmayınca müzakereler tıkandı (18 Mart 1999). 

Mart 1999 Uluslararası barıĢ gôzlemcileri Kosova`yı terketmeye baĢladı. Yugoslavya ordu 

birlikleri yığınağını yoğunlaĢtırıp UCK mevzilerine hücumlarını arttırdılar (20 Mart 1999). 

Mart 1999 Bosna‟ya barıĢ getiren Dayton BarıĢ AnlaĢması`nın mimarı ABD`li kıdemli arabulucu 

diplomat Richard Holbrooke, Miloseviç‟i son kez uyarmak için Belgrad`a gitti ve „Paris`teki barıĢ 

anlaĢmasını imzalayın, aksi halde NATO hava harekatına giriĢecektir‟ mesajını verdi. Miloseviç, barıĢı 

korumak için de olsa, „Yugoslavya toprağında NATO askerlerinin yer almasına izin verilmeyeceğini‟ 

yineledi (22 Mart 1999). 

Mart 1999 ABD`li kıdemli arabulucu diplomat Richard Holbrooke, son Belgrad temaslarından 

sonuç alamadığını ilan etti. Yugoslavya devleti, II. Dünya SavaĢı‟ndan beri ilk kez olağanüstü hal ilan 

etti (23 Mart 1999). 

Mart 1999 NATO‟nun hava harekatı için, Genel Sekreter Javier Solana‟nın verdiği yetkiyle 
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birlikte beklenmeye baĢlanırken, Belgrad polisi, baĢkentin en büyük bağımsız yayın organı B-92 

radyosuna kilit vurdu, radyonun baĢ editôrü gôzaltına alındı (24 Mart 1999). 

Haziran 1999 1967 yılında Yunanistan‟da askeri darbe yaparak bir dôneme damgasını vuran ve 

25 yıldır demir parmaklıkların ardında yaĢayan cunta lideri Yorgo Papadopulos ôldü (27 Haziran 

1999). 

Haziran 1999 Terôrist baĢı Abdullah �calan Ġmralı‟da yargılanarak idama mahkum edildi (29 

Haziran 1999). Ġdam kararı 25.11.1999 günü Yargıtay 9. Ceza Dairesinde onandı. Yargılama süreci 

sonunda PKK terôr ôrgütü lideri Abdullah �CALAN‟a idam cezası kararı çıkması ile birlikte, ôrgüt 

baĢta metropol iller olmak üzere yurt çapında eylemlerini yoğunlaĢtırmıĢ, Adana ve Batman illerinde 

intihar saldırıları, Elazığ‟da fedai türü eylemlerle ôrgüt canlandırılmaya çalıĢılmıĢ, ancak bu tür 

eylemlerin son dônemlerde hızlandırılan ôrgütün siyasi faaliyetlerine ve verilen idam kararının 

onaylanmasına olumsuz etki yapacağını düĢünen A.�CALAN, 07.07.1999 tarihinde üst düzey ôrgüt 

mensuplarına “En kısa zamanda bir “BarıĢ Konferansı” düzenlenerek, PKK terôr ôrgütünün silahlı 

mücadeleye son vermesini, Türkiye‟de bulunan silahlı ôrgüt mensuplarının ülke dıĢına çıkartılması 

kararının alınmasını içeren talimat niteliğinde bir mektup gônderdi. Abdullah �calan, avukatları 

vasıtasıyla 03.08.1999 tarihinde PKK yônetimine “�rgütün silahlı faaliyetlerine son vererek militanları 

yurtdıĢına çıkarmasını ve faaliyetlerini siyasi alanda yürütmesini” içerir bir mektup gônderdi. �rgüt 

yônetimi 06.08.1999 tarihinde �calan‟ın yaptığı teklifi tamamen kabul ettiğini açıkladı. (9 Haziran 

1999). 

Temmuz 1999 PKK‟nın Katliamları: Saat 21.40 sıralarında Elazığ-Merkez-Yenimahalle-

Muharrem �orbacıoğlu Sokakta bulunan Poyraz Kıraathanesine, PKK terôr ôrgütü mensuplarınca 

yapılan silahlı saldırı sonucu 4 vatandaĢımız ôlmüĢ, 5 vatandaĢımız yaralanmıĢ, olayda yaralanan 1 

Polis Memuru daha sonra 07.07.1999 günü Ģehit olmuĢtur. Olayda 1‟i kadın 2 terôrist ise ôlü olarak 

ele geçirilmiĢtir. Terôristlere ait 2 uzun namlulu silah ve 1 bomba 4 Ģarjôr, 58 mermi ele geçirilmiĢtir (1 

Temmuz 1999). 

Temmuz 1999 Tahran Valiliği‟nin kentte her türlü gôsteriyi yasaklamasına rağmen Tahran 

�niversitesi ônünde 10 bin gôsterici toplandı. Polis ile ôğrenciler çatıĢtı (13 Temmuz 1999). 

Aralık 1999 AB‟nin 10-11 Aralık 1999‟da yaptığı Helsinki zirvesinde Türkiye‟nin AB‟ye tam üyelik 

için adaylığı resmi olarak kabul edildi. Türkiye için tarihi ôneme sahip olan bu zirvenin sonuç 

belgesinde geniĢleme sürecindeki Türkiye‟nin konumu ve Kıbrıs sorunuyla ilgili ôzel maddeler de yer 

aldı. Buna gôre, “Avrupa Birliği Konseyi, 3 Aralık tarihinde New York‟ta Kıbrıs meselesinin kapsamlı 

bir ç�zimüne yônelik olarak baĢlatılan gôrüĢmeleri memnuniyetle karĢılar ve BM Genel Sekreteri‟nin 

bu süreci baĢarıyla sonuçlandırma yônündeki gayretlerine güçlü desteğini ifade eder. Avrupa Birlilği 

Konseyi, politik bir ç�zimün Kıbrıs‟ın Avrupa Birliği‟ne katılımını kolaylaĢtıracağının altını çizer. �yelik 

müzakerelerinin tamamlanmasına kadar kapsamlı bir ç�zime ulaĢılamamıĢ olursa, Konsey‟in üyelik 

konusundaki kararı, yukarıdaki husus bir ôn Ģart olmaksızın verilecektir. Bu konuda, Konsey tüm ilgili 
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faktôrleri dikkate alacaktır” denildi (Aralık 1999). 

Aralık 1999 AB Helsinki Zirvesi sonuç bildirgesinde Türkiye‟nin adaylığı resmen kesinleĢti. 

Türkiye‟nin 13‟üncü aday ülke olarak ilan edildiği metinde, Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Letonya, 

Litvanya ve Malta ile tam üyelik müzakerelerinin baĢlaması kararlaĢtırıldı (11 Aralık 1999). 

XXI. yüzyıl  

2000 

2000 AB Komisyonu‟nun 7 Kasım 2000‟de açıkladığı ve Türkiye‟nin AB‟ye üyelik sürecindeki 

“yol haritasını” çizen Katılım Ortaklığı Belgesi‟nde (KOB) yer alan Kıbrıs‟la ilgili ifadeler, Türkiye-AB 

arasında büyük bir krize sebep oldu. Komisyon‟un, Yunanistan‟ın baskısıyla KOB‟un kısa vadeli 

ôncelikler bôlümüne Kıbrıs sorununun ç�zimüne dair baskıcı ifadeler eklemesi Türkiye tarafından “ôn 

Ģart” olarak algılandı. KOB‟un içeriğinin Helsinki zirvesinin çizgisinde yer almasını isteyen Türkiye, 

AB‟nin bu tutumuna BaĢbakan Bülent Ecevit dahil tüm üst düzey yetkilileriyle sert tepki gôsterdi. 

KOB‟un ad çıklanması ardından �ankaya‟da düzenlenen “Kıbrıs” zirvesinden ise AB‟ye sert ve net bir 

mesaj çıktı. Zirvede, KKTC lideri Rauf DenktaĢ‟ın BM nezdinde yapılan dolaylı gôrüĢmelerden 

çekilmesi kararlaĢtırıldı. 

Mayıs 2000 Ahmet Necdet Sezer, Türkiye‟nin 10. CumhurbaĢkanı oldu (16 Mayıs 2000). 

Haziran 2000 Suriye Devlet BaĢkanı Hafız Esad ôldü (10 Haziran 2000). 

Eylül 2000 Türkiye ile Suriye arasında, terôrizm, organize suçlar, uyuĢturucu, sahtecilik ve 

karaparayla mücadele, karĢılıklı bilgi ve eğitim alıĢveriĢi konularında iĢbirliğini ôngôren mutabakat 

zaptı imzalandı (28 Eylül 2000). 

Ekim 2000 Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi nihai anlaĢmaları Devlet Konuk Evi‟nde 

yapılan bir tôrenle imzaladı (19 Ekim 2000). 

Ekim 2000 Bosna-Hersek Cumhuriyeti‟nin Brçko kentinde gôsteri yapan yaklaĢık 1000 Sırp, 

“Türklere ôlüm” diye sloganlar atarak, Müslümanların evlerini ve iĢyerlerini taĢ yağmuruna tuttu (19 

Ekim 2000). 

2001 

2001 Avrupa Birliği Komisyonu BaĢkanı Romano Prodi, Kıbrıs sorunu ç�zilmeden de Güney 

Kıbrıs‟ın üyelik baĢvurusunun değerlendirilebileceğini sôyledi. Türk DıĢiĢleri Bakanı Ġsmail Cem 

Kıbrıs, Kıbrıs konusunda iĢlerin olumlu gitmediğini açıkladı. BaĢbakan Bülent Ecevit ve yardımcısı 

Devlet Bahçeli, Kıbrıs‟ta bedel ôdemeye hazır olduklarını sôylediler. Yıl sonunda Rauf DenktaĢ‟ın, 

Glafkos Klerides‟e mektupla yaptığı gôrüĢme teklifi sonucunda, iki lider, 4 Aralık‟ta LefkoĢa‟daki „YeĢil 

Hat‟ta BM gôzetiminde biraraya geldiler. GôrüĢme sonunda BM Genel Sekreterinin Kıbrıs ôzel 
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temsilcisi Alvaro De Soto, liderlerin 2002 Ocak ayında yine YeĢil Hat‟ta biraraya geleceklerini ve 

müzakereleri sürdüreceklerini açıkladı. 

Kasım 2001 Türk Medeni Kanunu 75 yıl sonra değiĢti (22 Kasım 2001). 

Eylül 2001 Kaçırılan üç yolcu uçağı New York‟taki Dünya Ticaret Merkezi ve Washington‟daki 

Pentagon‟a çarparak büyük can kaybına yol açtı. Pennsylvania Eyaleti‟nin Pittsburg Ģehrinde bir yolcu 

uçağı aynı gün içinde düĢtü (11 Eylül 2001). 

Aralık 2001 4 Aralık DenktaĢ ve Klerdes Kıbrıs Sorununun çôzümü için doğrudan gôrüĢmelere 

tekrar baĢladı. 

Aralık 2001 22 Aralık tarihinde A.B.D. ônderliğinde Afganistan‟a yapılan askeri mücadelenin 

ardından ilan edilen Hükumet Türkiye tarafından da tanındı. 

2002 

ġubat 2002 Türkiye askerinin BM kararı ile Afganistan‟a gônderilmesi. 

 

1 BolĢevik ihtilalinden sonra Rusya‟da gerçekleĢen Takvim değiĢikliği sebebiyle, bazan çift 

tarih vermek zorunda kaldık. Yukarıdaki tarihlerin (27 Nisan/10 Mayıs - 8/21 Temmuz 1906) açılımı 

Ģôyledir: 27 Nisan eski/10 Mayıs yeni - 8 eski/21 yeni Temmuz 1906. Yani I. Duma meclisi, eski 

takvimle Nisan-Temmuz, Yeni takvimle Mayıs-Temmuz 1917 tarihleri arasında faaliyet gôstermiĢtir. 

Ģ.k. 

Sina AkĢin [ed.], Türkiye Tarihi, 2. Cilt: Osmanlı Devleti 1300-1600, Ġstanbul Ekim 19954. 

Sina AkĢin [ed.], Türkiye Tarihi, 3. Cilt: Osmanlı Devleti 1600-1908, Ġstanbul Ekim 19954. 

Fahir Armaoğlu, 20. yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914-1980, Ankara Ağustos 19874, Türkiye ĠĢ Bankası 

Kültür Yayınları. 

G. Barraclough, Times Dünya Tarihi Atlası, Ġstanbul 1980, Karacan Yayınları. 

Nadir Devlet, 1917 Ekim Ġhtilali ve Türk-Tatar Millet Meclisi (Ġç Rusya ve Sibirya Müslüman Türk-

Tatarlarının Millet Meclisi 1917-1919), Ġstanbul 1998, �tüken NeĢriyat A.ġ. 

Baymirza Hayit, Türkistan Devletleri‟nin Millî Mücadeleleri Tarihi, Ankara 1995_, TTK Yayınları. 

Bernard Grun [by.], The Time Tables of Hisstory, New York 19913, A Touchston Book, 

Published by Simon and Schuster. 

The Hutchinson Dictionary of World History, an encyclopedia, historical atlas and chronology in 
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one, [Oxford] 19985 abdated edition, published by Helicon Publishing Ltd./printed by the Bath Press 

Ltd. 

Ġbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, Ġstanbul 199715, �tüken NeĢriyat A.ġ. 

Akdes Nimet Kurat, IV-XVIII. yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, 

Ankara 1992_, Murat Kitabevi Yayınları. 

Salim Koca, Türk Kültürü‟nün Temelleri II, Trabzon 2000, KT� Giresun Fen-Edebiyat Fakültesi 

Yayınları. 

Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Ankara 19932, AKDTYK TTK Yayınları. 

Türk Dünyası El Kitabı. Birinci Cilt: Coğrafya-Tarih, Ankara 19922, Türk Kültürünü ArĢtırma 

Enstitüsü Yayınları: 121. 

Halil Ġnalcık, “Osmanlı Tarihi Kronolojisi”, Osmanlı I, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 118 

- 132. 
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Türk Tarihi ve Sosyolojimiz / Prof. Dr. Baykan Sezer [s.189-194] 

 

Ġstanbul �niversitesi Edebiyat Fakültesi / Türkiye  

 

Türkiye‟de daha sosyoloji çalıĢmalarının baĢlangıcında Batı açıklamalarının ve sosyoloji 

ôğretilerinin yetersizliği duyulmuĢ ve tarih ile sosyoloji iliĢkisi sosyolojimizin en ônemli sorunu olarak 

kalmıĢtır. Sosyolojimizin tarihle iliĢki kurma ve tarih bilgisini kullanma çabasına rağmen bu iliĢki 

yakınlaĢma ve yapıĢtırma ile sınırlı kalmıĢtır. Bu çalıĢmalar genel sonuçlara, sosyolojide kullanılmaya 

hazır bilgilere dônüĢmemiĢtir. Türk sosyolojisinin tarih ile iliĢkilerinin düzenlenmesi ve bu iliĢkilerin 

alacağı biçim konusu günümüzde de ônemini sürdürmektedir. Sosyoloji ile Türk tarihi arasındaki 

iliĢkiyi temel ve zorunlu bir iliĢki olduğu için ônemsiyoruz. Türk tarihinin incelenmesi iki açıdan 

ônemlidir. Birincisi mevcut tarih açıklama ve kavramları tüm ülke tarihlerini kapsamamaktadır. Bu 

eksiklik, en açık biçimde Türk tarihinin ele alınmasında gôrülmektedir. Geleneksel ve Batı kaynaklı 

tarih açıklamalarının tüm toplumları kapsamadığının baĢka ôrnekleri de vardır. Sôz geliĢi �in tarihi 

için de aynı Ģey sôylenebilir. Ancak Türk tarihinin ônemli bir farklılığı ve üstünlüğü bulunmaktadır. 

Sosyolojimiz bu nedenle Türk tarihi üzerinde çok daha ôzen ve ônemle durmalıdır. Türk tarihi bilinen 

açıklamaları aĢan, daha geniĢ kapsamlı bir açıklamaya izin vermektedir. Ayrıca bu yeni açıklama, 

bilinen açıklamaları aĢacağı için elbette yeni kavramlar ve yeni bir yaklaĢım biçimini de gerektirecektir. 

Bu yeni yaklaĢım biçimi aynı anda yeni açıklamanın da zorunlu ôn koĢuludur. Açıklamaya ulaĢmadan 

ônce yeni kavram ve yaklaĢım biçimlerine sahip olunmalıdır. Bu bilinen açıklamaları aĢan, onları 

kapsayan yeni yaklaĢım biçimi olayları bir bütün içinde değerlendirmemize de izin verecektir. 

YaklaĢım biçimi ôncelikle belli bir tarih ve toplum gôrüĢüne bağlılıktır ve tarih olayları ônünde 

sınanacaktır. Bu yaklaĢım, eldeki açıklamaların tümüyle dıĢında değildir. Tümüyle dıĢında değildir 

ama varolan açıklamaları aĢıĢı ayrıntı düzeyinde kalmayacak, tarihe gerçek anlamını kazandıracaktır. 

Türk tarihi Batı açıklamalarıyla uyuĢmamaktadır. Bunun en ônemli gôstergelerinden biri, Türk 

toplumunda Batı benzeri sınıfların yokluğudur. Bu ônemli bir ôzelliktir. �ünkü Batı tüm geliĢmeleri 

sınıflar üzerine kurduğu kuramlar aracılığıyla açıklamaktadır. Bir kısım açıklamalar sınıf çatıĢmasına, 

bir kısım açıklamalar ise belli sınıflara tanınan ôzellik ve üstünlüklere dayandırılmaktadır. Türkiye‟de 

Batı benzeri sınıfların yokluğuna baĢkalarınca daha ônce de değinilmiĢtir ama Türk tarih ve 

toplumunun ôzelliklerini tanımak amacıyla değil, Türk tarih ve toplumu ile ilgili marxiste yaklaĢımları 

engellemek, yasaklamak içindir. O nedenle de bu açıklamalar verimli olmaktan uzaktır. Batı‟da konu 

belli bir nedenle gündeme getirilmiĢ, tarih ve toplum geliĢmelerini tanımlamak için bize belli bir sınıf 

tanımı verilmiĢtir. Sınıfları saptamanın en kestirme ama yetersiz yolu toplum içinde elde edilmiĢ 

konum ya da zenginlik farklarını ôlçü olarak almaktır. Bu yolla toplumlar arası benzerlikler, yanıltıcı 

paralellikler kurmak olasıdır. Yine birtakım yazarlar marxiste açıklamalara set çekmek, bir baĢka takım 

yazarlar da aradaki farkı belirtebilmek için sınıf yerine toplum tabakalarından ya da kastlardan sôz 
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etmektedirler. Sınıfın bizi ilgilendiren yônüyle en ônemli ôzelliği topluma ve dolayısıyla tarihe yôn 

verebilmesidir. Buna karĢılık toplumun kuruluĢ ve iĢleyiĢinin gereği toplumda bir yapılanma, iĢbôlümü 

ve gôrev dağılımı ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu ortaya çıkan toplum kesitleri topluma yeni bir 

yôn, yeni bir dinamizm ve denge kazandırma değil, aksine kurulu düzenin denge ve dinamizmine 

süreklilik kazandırma rolünü üstlenmiĢlerdir. Bu açıdan Doğu‟da tarih boyunca sınıf nitelemesini hak 

etmiĢ toplum kesitlerinden sôz edebilmek güçtür. Doğu‟da sınıf yokluğu nedeniyle herhangi bir yeni 

atılım ve geliĢme olmadığı, bôyle bir olanağın bulunmadığı belirtilmektedir. Bu nedenle Doğu 

toplumları kapalı, durgun, tarih-dıĢı toplumlar olarak tanımlanmaktadır. Bu gôrüĢ Doğu toplumlarının 

geliĢmeye açık olmadığı ônyargılarına da dayanak olmaktadır. Sınıflı toplum kavramı ile Batı kendini 

tarihin yaratıcısı olarak gôsterecek, Doğu‟da sınıfların olmaması dolayısıyla bu toplumlar tarihsiz 

toplumlar olarak gôsterilecektir. 

Gerçekte Doğu toplumlarında geliĢmenin kaynağı toplum parçaları, toplum kesitleri değil, toplum 

birliğidir ve bu birlik de Devlet aracılığıyla mümkün olabilmiĢtir. �ôzümün ve çôzüm arayıĢının ilk ve 

en açık belirtisi siyasettir. Doğu‟da Devlet toplumun kendi iliĢkileri içinde çôzemediği sorunlara yanıt 

getirmiĢtir. Esas değiĢme, geliĢme siyaset düzeyindedir ve çôzümün, çôzüm arayıĢının ve geliĢmenin 

kaynağı Devlet aracılığıyladır. Tepeden inme inkılapçılık gôrüĢleri de Devlet‟in bu ôzelliğiyle ilgilidir. 

Buradan bizim darbeci giriĢimleri desteklediğimiz sanılmasın. Devlet eliyle toplum çıkarının kollanması 

ve geliĢtirilmesinde herhangi bir olumsuz yôn gôrmediğimiz gibi, toplum çıkarını temsilden uzaklaĢıp 

topluma yabancı değerlerin tepeden dayatılmasını da onaylamamız sôz konusu olamaz. Açıklamamız 

Batı ôrneğinde de geçerlidir. Feodalizm ôrneğinde sınıflar toplumun kuruluĢ ve iĢleyiĢ gereği olarak 

toplumda belli bir yapılanma ve gôrev dağılımı rolünü üstlenmiĢlerdir. Herhangi bir sıçramayı 

bünyelerinde taĢımamıĢlardır. Batı tarihinde verili düzen içinde ônemli çıkar uyuĢmazlıklarına, kôylü 

ayaklanmalarına karĢılık yeni bir düzene yol açacak bir çatıĢmaya tanık olunmamaktadır. Aksine 

burjuva sınıfı mevcut iliĢkiler dıĢında getirdiği çôzüm ile ôncülük gôrevi üstlenmiĢtir. Nereden çıktığı 

belli olmayan, mevcut üretim iliĢkileri içinde ağırlığı olmayan burjuvazi bu iliĢkiler ile çatıĢma içine 

girerek, kendi iktidarını toplumlar arası iliĢkilerde kurmuĢ olduğu yeni dengeye dayandırmıĢtır. 

Geleneksel egemen güçler yeni geliĢmeler ônünde etkisiz kalmıĢtır. Bu nedenle gerçekte Batı tarihi 

ve burjuvazinin ortaya çıkıĢı da yeni bir açıklamaya muhtaçtır. Burjuvazinin ortaya çıkıĢı Batı 

toplumunun kendi doğal geliĢmesinin bir ürünü değildir. Batı‟da tarih ve toplum geliĢmelerini 

tanımlamak için ône çıkarılan sınıfların rol ve gôrevleri, sınıfsal yapıda ortaya çıkan değiĢiklikler ve 

belli sınıfların ôncülüğü bir baĢka biçimde açıklanmalıdır. Türk tarihinde Batı benzeri sınıfların yokluğu 

da bu anlamda ônem taĢımaktadır. 

Türk tarihinin Batı açıklamaları ile uyuĢmayan bir diğer yônü de tarihin dônemlendirilmesindeki 

uyumsuzluktur. Batı kaynaklı genel tarih dônemlendirmesi belli bir biçimdedir. Eski �ağ, Orta �ağ, 

Yeni �ağ ayrımı getirilmektedir. Bu üçlü ayrım yaygın bir tarih dônemlendirmesi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bizde de benimsenen ve üniversitelerimizde tarih bôlümü ana bilim dallarına temel 

oluĢturan bir dônemlendirmedir. Orta ôğretimde de ôğretilen bu tarihi dônemlere ayıran anlayıĢ belli 

bir toplumsal geliĢme kuramının ürünüdür. Ama Türk tarihi ile ne ôlçüde ôrtüĢtüğü tartıĢmalıdır. 
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Dônemlendirme Batı toplumlarında gôrülen üç aĢamaya tekabül etmektedir (Sosyolojide gôrülen üçlü 

veya daha fazla dônemlendirmeler de aynı geliĢme çizgisinin dıĢında değildir). Belli ôlçüde de Batı 

geliĢmesini bize tanıtmaktadır. Her dônem süresince belli bir denge sôz konusudur ve ônemli bir 

değiĢiklik yoktur, dônem değiĢiklikleri dengenin bozulmasını gôstermektedir. Eski �ağ, Orta �ağ ve 

Yeni �ağ dônemlendirmeleri kôlelik, feodalizm, kapitalizm karĢılığı olarak Batı toplumlarının tarihi 

geliĢme aĢamalarını gôstermektedir. Belli ôlçüde dedik. Bu dônemlendirmede Batı tarihi sınırları 

içinde kalınmıĢ olsa bile Yeni ve Yakın �ağlar bôlünmesini açıklayabilmekte güçlükler bulunmaktadır. 

Yine Orta �ağın sonu feodalizmin de sonu anlamını taĢıması gerekirken (aynı mantıkla feodalizmi 

çağrıĢtıran belli kurumların Batı-dıĢı toplumlarda gôrülmesi o toplumların Orta �ağ toplumu 

suçlamasına neden olmaktadır) feodalizmin Batı‟da kesin tasfiyesi genelde Fransız devrimi ve 

sonrasındadır. Diğer bir deyiĢle Yeni �ağ ile neyin aĢıldığı ve Yeni �ağ ile Yakın �ağ arasındaki 

dônem tartıĢmalıdır. Dünya egemenliğinin kazanmıĢ olduğu her yeni biçim ve denge, bu yeni biçimin 

süreklilik gôsterebilmesi için belli bir mücadeleyi de ortaya çıkarmıĢtır. Batı tarihinde bir dônemden 

ôbür dôneme geçiĢ belli nitelik değiĢikliğine neden olmaktadır. BaĢka deyiĢle bu değiĢiklikler belli 

toplum aĢamalarına denk düĢmektedir. Ancak aynı nitelik değiĢikliklerine, toplum aĢamalarına Türk 

tarihinde tanık olmak mümkün değildir. Bunun farkına varılmasının belki bir gôstergesi, Osmanlı 

tarihinin ayrı bir dônemlendirilmesine gidilmesidir. Osmanlı tarihi kuruluĢ, yükseliĢ, duraklama, 

gerileme, yenileĢme olarak dônemlendirilmektedir. Bu dônemlendirme Batı tarih 

dônemlendirmesinden ayrı bir geliĢmeye iĢaret etmektedir. Ama bazı tarihlerde kesiĢme sôz 

konusudur. 1453 hem Yeni �ağın, hem de Osmanlı‟da yükseliĢ dôneminin baĢlangıcıdır. Elbet bu bir 

rastlantı sonucu değildir. Buradan Batı tarih dônemlendirmesinin evrensel olduğu sonucu 

çıkarılmasın. Ancak Batı‟yı da kapsayan bir dünya tarihi açıklamasında bu kesiĢmenin gerçek 

anlamını bulması mümkündür. Ġstanbul‟un fethi dünya tarihi için ônemli bir olaydır, ama aynı olay Batı 

tarihi içinde ayrı bir anlam ifade etmektedir. Toplumların farklı kimlik ve çıkarlarının yol açtığı çatıĢma 

ve çeliĢkiler sonucu toplumlar arası iliĢkiler geliĢmektedir. Farklı kimlik ve çıkarlara rağmen taraflar 

kendi serüvenlerini aynı olay içinde, toplumlar arası iliĢkilerde kazanmıĢlardır. Batı tarih dônemleri 

veya ôrgütlenme modelleri Doğu-Batı çatıĢmasının aldığı biçim üzerine kuruludur. Bu iliĢkilerde 

Batı‟nın rolünün değiĢmesi büyük yapı değiĢikliklerine neden olmaktadır. Batı toplum ôrgütlenmesinde 

gôrülen değiĢiklikler toplum geliĢmesinin doğal bir uzantısı değildir. Bu nedenle XIX. yüzyılda Batı‟da 

gôrülen yeni geliĢmeler temeli gereği geleneksel toplum yapısının dıĢında ve geleneksel yapıyı 

yıkarak gerçekleĢmiĢtir. Aynı çatıĢma Türkiye‟deki geliĢmelerin de kaynağıdır. Türkiye bu çatıĢmada 

kıyı bir konumda değildir. Buna karĢılık Batı tarihinin dônemlendirilmesi ile Türk tarihi 

dônemlendirilmesi uyuĢmamaktadır. Bu bir çeliĢkidir. Bu çeliĢkinin açıklaması, daha doğrusu 

açıklama var, çeliĢkinin gündeme getirilmesi gerekir. Ancak bunun yerine belli ônyargılarla Türk 

toplum ve tarihine suçlamalar getirilmektedir. Getirilen açıklamalarla Türk toplumu tarih dıĢına 

itilmekte veya Batı tarihi dıĢında kalmıĢ kenarda bir aktôr olarak gôrülmektedir. 

Batı eksenli tarih anlayıĢı Batı‟nın bazı olayları yônlendirdiği, biçimlendirdiği gôrüĢünün 

ürünüdür. Batı-dıĢı toplumların geliĢme çizgilerini de Batı tarihi dônemlerine oturtarak tarihi Batı 

ekseni çerçevesinde açıklamayı amaçlamaktadır. Bôyle bir yaklaĢımın kendi sorunlarımızı 
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anlamamıza ve kendi tarihi birikimimizi değerlendirmeye ne kadar izin vereceği soru konusudur. Batı 

eksenli bu bakıĢ açısının çeĢitli sonuçları vardır. Bunların baĢında Batı-dıĢı ülkelerin geri kalmıĢlığı 

gôrüĢü gelmektedir. Buna ek olarak Batı-dıĢı ülkelerin ayrıca Batı‟yı izlemek ve Batı modelini 

benimsemekten baĢka bir yolu olmadığı yargısına varılacaktır. Bôylesi bizim açımızdan kabulü 

mümkün gôrülmeyen sonuçların dıĢında Batı eksenli geliĢme çizgisi, Batı tarih dônemlendirmesinin 

evrenselliği konusu bizzat bazı sorunlar taĢımaktadır. Batı tarih aĢamalarının evrenselliği, ôzellikle 

günümüz Batı toplum modelinin tüm dünyanın tartıĢmasız benimsemesi gereken model olduğu savına 

dayanmaktadır. Batı toplum modelinin tek model olduğu yargısı ôbür toplum modellerine yaĢam 

hakkının tanınmayacağı anlamına da gelmektedir. Batı tarih dônemlendirmesinin evrenselliği de bu 

savı desteklemek amacıyla ortaya atılmıĢtır. Ama buna karĢılık yalnızca feodalizme bir yaygınlık 

kazandırılmaktadır. �eĢitli tanımlamalarla gôçebe feodalizminden askeri feodalizme kadar aklınıza 

gelebilecek her türden feodalizmle feodal aĢamanın evrenselliğinden kuĢku duyulmamaktadır. Buna 

karĢılık kôlelik ve ôzellikle kapitalizm Batı tekelindedir. Kôlelik olarak değil ama Yunan uygarlığı olarak 

sôz konusu aĢama Batı‟ya ait biricik ve benzeri olmayan olay olarak tanıtılmaktadır. Kapitalizmin 

evrenselliği ise Batı-dıĢı ülkelerde ancak az-geliĢmiĢlik biçimindedir. Bu anlamda kapitalist aĢama da 

Batı tekelindedir. Elbet burada Japonya bu açıklama dıĢında gibi gôrülmektedir. Japonya‟nın varlığı 

Batı tarih açıklamalarının çürütülmesi tehlikesi ônünde Batı açıklamalarının evrenselliğini kanıtlamak 

için ône sürülmüĢtür. �nce Rusya‟nın Asya içlerinde ilerlemesine engel olmak amacıyla Ġngiltere‟nin 

desteği ile çok ônemli geliĢmelere yol açmıĢ bulunan 1905 Rus-Japon savaĢı ile  

Japonya ône çıkarılacaktır. Arkasından II. Dünya SavaĢı sonrasında �in‟in sosyalizmi seçmesi 

karĢısında Japonya‟ya Batı tarafından yeni bir gôrev verilmiĢtir. Ġki atom bombası yemiĢ, Batı‟ya hiçbir 

karĢı çıkma gücü kalmamıĢ Japonya Batı-dıĢı toplumlara BatılılaĢmanın ôrneği olarak gôsterilecektir. 

Japonya Doğu‟da BatılılaĢmıĢ tek ülkedir. Ancak �in karĢısında Doğulu bir toplum olarak 

kalabilmesinin ônemi nedeniyle Japonya‟ya Doğulu gôrüntüsü veren ôzelliklerinin folklorik düzeyde 

korunmasına izin verilmiĢ, dahası yüreklendirilmiĢtir. Buna karĢılık Türkiye‟de tarihte kazanılmıĢ 

ôzelliklerimizin bir suçlama nedeni sayılması üzerinde dikkatle durulması gerekmektedir.  11 Eylül 

olaylarından sonra yakın bir gelecekte Yakın Doğu ülkelerinin kimliklerini anımsatacak her ôzelliğin bir 

suçlama nedeni sayılması ile bu durum bizim açımızdan daha da çarpıcı sonuçlara gebedir. Batı tarih 

dônemlendirmesi Türk toplumunun tarihteki serüvenini anlamamıza izin vermediği, Türk tarihi ile 

ôrtüĢmediği gibi aksine ônemli sorunlara neden olmaktadır. Bu durumda toplum dinamiğini ortaya 

çıkarmada belli güçlüklerle karĢılaĢılmaktadır. Tarihimizi değerlendirmeyen bu kavram ve kuramlar 

günümüz olaylarını anlamamıza izin vermediği gibi toplumumuzun güç ve yeteneğinin ortaya 

konulmasını da amaçlamamaktadır. Toplum ve tarihin kaynağı iliĢkilerdir. Türk toplum ve tarihinin 

ônemi ve üstünlüğünü bu iliĢkiler içinde ele alarak değerlendirmek gerekmektedir. Sosyolojinin tarih 

bilgilerinden yararlanması ôncelikle toplum açıklama modellerinin oluĢturulması ve toplum olayları ile 

buna bağlı tarih dônemleri arasındaki iliĢkilerin toplum yasaları, olaylar arasında düzenli iliĢkiler 

biçiminde ortaya konmasıyla mümkündür. 

Ayrıntılar üzerinde durmak istemiyoruz. �alıĢmalarımız sırasında sıkça değinildi. Ġnsanoğlu, 
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doğayla doğrudan ve kendiliğinden kurduğu iliĢkilerin gereksinmelerine yanıt vermemesi, yaĢamını 

sürdürmesine izin vermemesi sonucunda kendi gücüyle ve baĢka insanlarla kurduğu iliĢkilerle doğa 

karĢısındaki eksikliklerini kapatma yoluna gitmiĢtir. Bu iliĢkiler toplumun kaynağını oluĢturmaktadır. 

Toplum biçiminde yaĢam tarihi bir olaydır, toplum Tanrı yazgısı olmadığı gibi toplumu içgüdü ile 

açıklamak da mümkün değildir. Toplumun sınırını çizen, ona ôzelliklerini kazandıran iliĢkiler 

sorunlarının çôzümü ile iliĢkilidir. Bu iliĢkiler canlı, dinamik iliĢkilerdir. Bir kez ve değiĢmez biçimde 

topluma dıĢarıdan verilmiĢ değildir. Ġnsan çabasının ürünüdür. Ġnsan toplum yaĢamına etkin bir 

biçimde katılmakta, iliĢkilerde etkin bir rol oynamaktadır. Bu nedenle bu çabanın sonucu toplum 

iliĢkileri biçim değiĢtirebilmiĢ ve yeni bir yôn kazanabilmiĢtir. Toplum belli sorunları aĢtıkça yeni 

sorunların gündeme gelmesi ya da daha ônce geri planda kalmıĢ sorunların ôn plana çıkması, bu 

sorunların çôzülmesi için yeni iliĢkileri gerektirmiĢtir. ĠliĢkilerde gôrülen bu geliĢme tarihin de 

kaynağıdır. Aynen ve durmadan yinelenen iliĢkiler zinciri içinde zaman boyutunu yakalamak, 

kavramak olanağı bulunmamaktadır. Ancak insanoğlu yaĢadığı deneylerden gerekli sonuçları 

çıkarmıĢtır. Tarihte sorunların çôzümü hep bir üst düzeyde gerçekleĢmiĢtir. Her yeni çôzüm de eski ve 

bilinen sorunların çôzümünü içermektedir. Bôylece tarih baĢıboĢ, rastlantısal, anlamsız bir hareket 

değildir. Belli bir birikimi, zenginleĢmeyi içeren, ilerlemeye açık bir süreçtir. Tarihi geliĢme ve birikim 

hiç kimsenin karĢı çıkamayacağı bir gerçekliktir. �st düzey iliĢkiler ôbür ve alt düzey olayları 

kavramaya izin verdiği gibi, bu olayların aĢılmasına ya da yeni bir anlam kazanmasına da yol açmıĢtır. 

Genel kavramlardan somut kavramlara, bütünden ôzele ve tekile giden yôntemin toplum bilimlerinde 

tek geçerli yôntem oluĢu da boĢuna değildir. Fizik ya da doğa bilimlerinde belki parçalardan bütüne 

gitmek, bütünün bilgisini elde etmek mümkündür ama toplum olaylarının anlaĢılmasında bütünü 

kavramamıza izin verecek kuramdan yoksunluk gerçekleri tüm boyutlarıyla kavramamıza engel 

oluĢturmaktaır. 

Sosyolojide ve toplum bilimlerinde küçük birimlerden, ayrıntılardan yola çıkarak belli sonuçlar 

çıkarma çabası da sonuçta bütünsel kuramdan bağımsız değildir. ĠliĢkilerin çok yônlü ve karmaĢık 

olması nedeniyle toplum olayları ancak bütün ile olan iliĢkilerinde gerçek anlamını bulabilir. Sosyoloji 

bu yônde bir çaba olmasına karĢın bu çabası çok genel ve soyut düzeyde kalmıĢtır. Getirilen 

kalıpların Türk toplum ve tarihi ile uyuĢması mümkün değildir. Bütünü elde etmemize izin veren 

kuramlar soyut ve mutlak değerler veya bizim kendilerine ônem atfettiğimiz değerler üzerine değil, 

toplum yaĢamında ve tarihin akıĢında en üst düzey iliĢkiler üzerine kurulu olmayı gerektirir. Bu açıdan 

Batı tarih kuramlarının en ônemli sakıncası açıklamalarını toplumla ve Batı ile sınırlı tutmuĢ olmasıdır. 

Batı kendi lehine kurulu dünya dengesini mutlaklaĢtıran gôrüĢleri belli gerçekler olarak sunmaktadır. 

Toplum üzerinde etkinlikten de bu anlaĢılmaktadır. Toplum gerçeği Batı çıkarları ile sınırlı, doğrudan 

iliĢkilerin mümkün olduğu düzeyde ve olanaklar ôlçüsünde ele alınmaktadır. Olaylar yanında olaylara 

bakıĢ açısı da sınırlıdır. Toplum kesitleri ve toplumlar arası farklılaĢmanın belirginleĢmesi, bu 

farklılaĢma ve çıkarlara uygun bilgi üretilmeye koĢulunması sosyolojinin de sorununu oluĢturmaktadır. 

Bu bir eksikliktir, aynı zamanda günümüz güç dengesi içinde sonuçları itibariyle bizim kabul 

edebileceğimiz bir gôrüĢ değildir. Biz Batı tarihini de kapsayacak bir dünya tarihi açıklamasını 

amaçlıyoruz. GeliĢme çizgilerinin çeĢitliliğe rağmen dünya tarihinin birliği vazgeçemeyeceğimiz bir 
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gerçekliktir. Son dônemde Batı dünya egemenliği toplumlar arası iliĢkilerin doğal geliĢmesinin değil, 

Batı dayatmalarının bir ürünüdür. Bu dayatma sırasında Batı‟nın kendi açıklamalarını dayatması 

garipsenmemiĢ, ônemli bir karĢı çıkıĢa yol açmamıĢtır. Ama dayatmalardan istenilen sonuç alınınca 

açıklamalar Batı için de benimsenir olmaktan çıkmıĢtır. Batı, bugün kendi açıklamalarıyla birlikte 

dünya egemenliğini de tartıĢma konusu yapabileceği için ve temel sorunlara karĢılık getirmede 

güçlüğü nedeniyle yeni ve geçerli açıklama aramak yerine bütüncü kuramlara sırt çevirmektedir. 

Batı‟da yeni bir aĢama, sıçrama yapacak bir toplum kesiti veya toplumun gôrülmemesi de bu 

tutumunun sosyolojide yaygınlaĢmasına neden olmaktadır. 

Türk tarihinin geniĢ kapsamlı, bütüncü bir dünya ve tarih gôrüĢünün elde edilebilmesi için çok 

ônemli bir üstünlüğü bulunmaktadır. Bunun nedeni Türklerin tarihte en üst düzeyde iliĢkilere katılmıĢ 

olmalarıdır. Türk toplum ve tarihinin üstünlüğü ve ônemi de buradan kaynaklanmaktadır. Batı‟nın tarih 

açıklamalarında ôlçü olarak kullandığı birim toplumdur ve bu, Batı için geçerli belli bir toplum 

modelidir. Bôylece Batı eksenli ve Batı ile sınırlı bir açıklama elde edebilmektedir. Bu açıklamada ôbür 

toplumlara gerek duyulmamaktadır. Tarihteki geliĢmelerde baĢka toplumların rolü ve ağırlığının 

bulunabileceğinin düĢünülmesine bile tahammülsüzlük gôsterilmektedir. Batı‟da feodalizmin temelinde 

Cermen akınları ve etkisinden sôz edilmesine yurdumuzda bile gôsterilen tepkileri anımsayalım. Oysa 

toplumların tarih içindeki yerlerini, kimliklerini, çıkarlarını ve dolayısıyla toplum içindeki iliĢkilerini 

belirleyen Ģey toplumlar arası iliĢkilerdir. Ve toplumlar arası iliĢkiler içinde toplumlara gerçek yerlerini 

kazandıran toplumlar arası çatıĢmalardır. Türkler tarih içinde ônemlerini toplumlar arası iliĢkilerde 

kazanmıĢlar, ônce yerleĢik-gôçebe çatıĢmasında, daha sonra ise Doğu-Batı çatıĢmasında yer alarak 

dünya tarihinde ônemli bir rol oynamıĢlardır. Bu, Türk toplum tarihinin, ona farklılık ve üstünlük 

kazandıran en ônemli ôzelliğidir. Türkler yalnızca ônemlerini değil kimliklerini de bu iliĢkiler içinde 

kazanmıĢlardır. Türklerin kendi kimliklerini açık biçimde ortaya koydukları ilk metin, Orhun yazıtları, 

yerleĢik uygarlıklarla, �in ile olan iliĢkilerini konu almaktadır. Türklerin Anadolu‟daki serüveni de 

Bizans ile giriĢtikleri savaĢlarla baĢlamaktadır. Haçlı Seferleri Türklerin Yakın Doğu‟da ayrıcalıklı bir 

yer kazanmasına yol açmıĢtır. Osmanlı dônemi Batı ile aralıksız süren savaĢlar tarihi olarak süreklilik 

gôstermiĢtir. 

Toplumlar arası iliĢkilerde belirleyici olan Doğu-Batı çatıĢmasında yer almak olmuĢtur. Bir yerde 

bu, tarihte geliĢmeyi izleyen toplumların ortak ôzelliği olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ama yine de biz 

Türklerin bu çatıĢmada çok ôzel bir konumu bulunmaktadır. Osmanlı dôneminde bir dünya 

imparatorluğu sahibi olarak bu iliĢkileri denetleyen ve yônlendiren konumda bulunduk. Bu konumu çok 

eski tarihlerde değil, yakın bir geçmiĢe kadar sürdürdük. Sôz konusu iliĢkilerin en geniĢ boyuta 

ulaĢtığı ve geçmiĢ deneylerin birikimine de sahip olabilme imkanının bulunduğu bir dônemde Osmanlı 

ağırlığını sürdürmüĢtür. Bu açıdan Osmanlı deneyi Roma deneyiyle karĢılaĢtırılamayacak 

üstünlüklere sahip bulunmaktadır. Osmanlı Doğu-Batı çatıĢmasına etkin olarak katıldığı gibi, bu 

çatıĢmanın gerçekleriyle yüzleĢmekten kaçınması için de herhangi bir neden bulunmamaktadır. 

Osmanlı, toplumlar arası iliĢkilerde, Doğu-Batı çatıĢmasında etkinliğine karĢın bu etkinliğini ôbür 

toplumları sômürmek için kullanmamıĢ, aksine üretici halkları korumak, mazlum ulusları savunmak 
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için kullanmıĢtır. Günümüzde Batı kazanmıĢ olduğu tüm üstünlüğe ve bugün karĢısında herhangi bir 

güç bulunmaz gôrünmesine karĢılık tarihle gerçek bir hesaplaĢmadan kaçınmakta, günümüzde sınırlı 

tutulan küreselleĢmeyi tarihe taĢımaya yanaĢmamaktadır. Oysa bu konuda Türkiye‟nin hiçbir 

çekincesi bulunmamaktadır. Gerçekte olayların açıklamasını bu düzeyde aramak gerekmektedir. Batı 

günümüzde mevcut dünya egemenliğini verili olarak kabul edip temel çatıĢmayı tartıĢmaktan 

kaçınmaktadır. Toplumların ayrı geliĢme çizgileri dünya tarihi çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu dünya 

tarihinin zenginliğini oluĢturmaktadır. Batı iç çeliĢkilerinden yola çıkarak dünyada gôrülen geliĢmeleri 

açıklamadaki güçlüklere karĢılık Doğu-Batı iliĢkilerindeki geliĢmeler yalnızca Türk tarihini değil, 

Batı‟nın tarihte geçirdiği aĢamaları ve Batı tarihi içinde açıklanması sorun olan olayları da anlamamıza 

izin vermektedir. Ġstanbul �niversitesi Sosyoloji Bôlümü‟nde yapılan bir çok çalıĢma bu yôndedir. Türk 

tarihinin ve ôzellikle Osmanlının kendi ôzelliklerinden yola çıkarak getirilen açıklama çabası 

sosyolojimiz için yaĢamsal bir ônem taĢımaktadır. 

Tarih tüm toplum bilimlerinin temelini oluĢturmaktadır. Bizim düĢüncemiz bu yôndedir. Tarih ôzel 

bir ilgi alanı değildir, tüm toplum olaylarının biçim ve ôzelliklerini kazandığı insanlığın ortak deneyidir. 

Bu nedenle tarih sonuçları yalnızca kendisi ile sınırlı değil, tüm toplum bilimlerine açıklayıcı bir temel 

sağlamaktadır. Bu nedenle doğru tarih bilgisi toplum olayları üzerinde insanoğlunun gerekli denetim 

ve etkinliği sağlamasına imkan vermektedir. Batı, günümüzde elde etmiĢ olduğu etkinlik ve olaylar 

üzerindeki denetimini yeterli bulabilir. Dahası bu etkinliği baĢkalarıyla, baĢka deyiĢle tüm insanlıkla 

paylaĢmak istemeyebilir. Bu nedenle de tarih biliminde gerekli sıçramanın yapılmasına gônüllü 

olmayabilir. Oysa Türkiye‟nin olaylar ve doğa üzerinde insanlığın gerçek denetim ve egemenliğinin 

kurulmasından çekinmesini gerektirir herhangi neden yoktur. Aksine bugün karĢılaĢtığı sorunlarını 

bôylece aĢmak olanağına kavuĢabilecektir. Günümüzdeki konumu buna izin verdiği gibi tarihteki 

konumu da doğru açıklamaların elde edilebilmesinde ônemli üstünlüğünü oluĢturmaktadır. Türk 

toplumu tarihte geliĢmelere yôn veren temel olaylara katılmıĢ, bu olayların sonuçlarına tarihinde çok 

yakından tanık olmuĢtur. Türk toplumunun ônemine inandığımız gibi, Türk tarihinin incelenmesinin de 

ônemine inanmaktayız. Tarihin doğru yorumlanması geleceğimizi biçimlendirmemiz açısından ôncelik 

taĢımaktadır. Türk tarihi bu açıdan büyük olanaklara sahiptir. Tarihçilerimize ve toplum bilimleriyle 

uğraĢanlara düĢen gôrev, kendilerini getirilmiĢ sınırlılıklara tutsak kılmadan tüm insanlığa geçmiĢ 

değerleri, deneyleri kazandırmaya koĢulmaktır. Egemen tarih anlayıĢını Türk tarihinden ôrneklerle 

resimlendirmek, çeĢitlemek kolay, dıĢarıdan ôvgü almaya elveriĢli bir yoldur ama bizim açımızdan 

verimsiz bir çabadır. Ve bu tür bir yaklaĢım toplumumuzu ve tarihimizi ikincil bir ônemde kalmaktan 

kurtaramayacaktır. AlıĢılmıĢ kalıpların dıĢına çıkmak, kuramsal ve kavramsal donanımımızı yeni 

baĢtan kurmak, soruları yeni baĢtan sormak durumundayız. Bu zor bir çabadır. Bu zorluk nedeniyle 

arayıĢlarımız sırasında yanılgılara da düĢebiliriz. Ama Türk tarihinin kendisi bu zorlukların 

aĢılabileceğini kanıtlamaktadır. Sonunda baĢarı kaçınılmazdır. Ġnsanlık günümüzdeki adaletsizliği 

hiçbir biçimde hak etmemektedir. 
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Türk Tarihine BakıĢımız Nasıl Olmalıdır? / Nihal Atsız [s.195-201] 

 

OnbeĢinci yüzyılda, bizde, belirli bir tarih gôrüĢü vardı; Türk tarihinin en eski çağları olarak Oğuz 

Han Destanı‟ndan bahsolunur, sonra pek kısa bir Selçuk tarihi anlatılarak Osmanlılara geçilirdi. 

Bôylece eski tarihçiler, Osmanlıları daha mühim ve üstün tutmakla beraber, Türk tarihini bir bütün 

halinde gôzden geçirirlerdi. 

Fakat bu tarih gôrüĢü kôklenmeden baltalandı. Hele, Hoca Sadeddin gibi bir müverrihin, eserine 

doğrudan doğruya Osmanlılarla baĢlamasından sonra, bizim için Türk tarihi sadece “Osmanlı tarihi” 

olarak kaldı. Ve daha ônceki Türklerden, az veya çok, yabancı milletler gibi bahsedilmeye baĢlandı. 

XIX. yüzyılda MüĢir Süleyman PaĢa ile baĢlayan tepki, bu yanlıĢ gôrüĢü sarsmaya baĢladı. 

Varlık ve baĢlangıcımızın Osmanlılardan daha ileride olduğu anlaĢıldı. Eski Türklerden bahseden 

bôlümler okul kitaplarına kadar girmekle beraber, Türk tarihi sıralanmıĢ bir bütün haline konulmadı. 

�ünkü çeĢitli hükümdar sül�lelerinin zamanları ayrı ayrı devletlermiĢ gibi ele alınıyor ve Türkler birçok 

yerlerde birçok devletler kurup bunlardan hiç birisini uzun müddet yaĢatamamıĢ bir millet gibi 

gôsteriliyordu. 

Halbuki gerçek hiç de bôyle değildir. �ünkü Türk tarihi aralıksız bir bütündür. Mesele, onu 

sistemleĢtirmekten ibarettir. 

*** 

Türk tarihine bakıĢımız nasıl olmalıdır? Bu pek mühim bir meseledir. �ünkü Türk tarihi; Ġngiliz, 

Alman veya Fransız milletlerinin tarihi gibi ele alınamaz. Bunun sebebi, Türk tarihinin, o milletlerin 

tarihi kadar basit olmayıĢıdır. 

Bugün, dünyadaki belli baĢlı milletlerin nasıl meydana geldiğini biliyoruz. �ünkü bu, tarihin 

gôzleri ônünde olmuĢtur. Halbuki Türk milleti tarih baĢladığı zaman teĢekkül etmiĢ bulunuyordu. 

Bundan baĢka bu milletlerin tarihi, hemen hemen, hep aynı dar bir alanda geçtiği için, onların 

tarihlerini sıraya koymak kolaydır. Fakat, Türk tarihi için bu, mümkün müdür? Bazen �in‟de, bazen 

Mısır‟da, bazen Avrupa‟da gôrdüğümüz Türklerin tarihini bir çerçeveye sığdırmak güç bir iĢ gibi 

gôzükür. Bundan dolayıdır ki Ģimdiye kadar Türkler, kırk yerde kırk devlet kuran bir millet sayılmıĢ ve 

Türk tarihini kronolojik bir düzene sokmak teĢebbüsü gôrülmemiĢtir. 

Eskiden, tarihin destanlarla karıĢık olduğu zamanlarda, Türklerin kafasında daha sistemli bir 

tarih gôrüĢü vardı. Bugün, birçok bilinmeyen gerçekler meydana çıktığı için, artık, o eski gôrüĢ ile 

yetinmek mümkün değildir. Bunun için bir yeni tarih sistemi bulmak zorundayız. Milliyetçi olduğumuz 

ve büyük Türk birliğine inandığımız için de, tarihimize vereceğimiz sistem, dileklerimize uygun olmalı 

ve bu sistem, bize yalnız geçmiĢimizi en parlak Ģekilde gôstermekle kalmamalı, aynı zamanda ilerisi 
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için de yol çizmelidir. 

*** 

Birçok milletler için tarih, bir vatan tarihidir. Mesel� Fransızlar için vatan tarihinden baĢka bir 

tarih usulü gütmek mümkün değildir. Bundan dolayı da Fransızlar için millet, o vatan içinde oturan ve 

birbirine karıĢan insanların topluluğundan doğan varlık demektir. �ünkü Fransızlar ne Gol, ne L�tin, 

ne de Germen olduklarını iddia edebilirler. Bu unsurların hepsinin aynı vatanda karıĢmasından doğan 

bir millet oldukları için, vatan tarihini esas olarak almaya mecburdurlar. 

Araplar için tarih, bir millet tarihidir. �ünkü, vatanlarının sınırları değiĢik kalmakla beraber, bu 

millet, uzun asırlar devletini kaybetmiĢ, fakat milli varlığını saklamıĢtır. 

Ġngilizler içinse tarih, bir devlet tarihidir. �ünkü, vatan dıĢına çıkınca kültür bakımından Ġngiliz 

kalmakla beraber Ġngilizden baĢka bir isim taĢıyan Ġngilizler esas varlıklarını ana devletlerinde 

korumuĢlardır. 

Bununla beraber bu hükümler kesin sayılamaz. Fransızlar için vatan-devlet, Ġngilizler için devlet-

vatan esasının varlığı da sôylenebilir. Kesin olan Ģudur ki, tarihi kuruluĢları baĢka olan milletler için, 

tarih sistemi de baĢka baĢkadır. 

Bize gelince: Bizim Ģimdiye kadar sahip olduğumuz “tarihi gôrüĢ”ümüz yanlıĢtır. �ünkü bizim 

için millet-devlet esasını kabul etmek milli menfaatlerimiz için daha uygun olduğu halde, biz millet 

tarihi Ģôyle dursun, devlet ve vatan tarihini bile bir yana bırakarak, yalnız sül�le ve rejim tarihini esas 

olarak kabul ettik. Her sülaleyi bir devlet sayarak, Ģimdiye kadar, sülaleler sayısınca devlet 

kurduğumuzu ileri sürdük. Fakat düĢünmedik ki o kadar devlet kurduksa, bunların hiç birisini de 

yaĢatamamıĢ olduk! 

Halbuki elimizde, her zaman bir Türk devleti vardı. �ünkü gerçekte bu kadar devlet kurmuĢ 

değil, bu kadar sül�le değiĢtirmiĢ bulunuyorduk. Tarihi hayatları uzun olan bütün milletlerde olduğu 

gibi, bizde de birtakım hükümdar sülaleleri gelmiĢti. BaĢka milletler onları hükümdar sül�leleri diye 

saydıkları halde, biz, ayrı devletler diye kabul ettik. Bu çeĢit hükümdar sül�lelerinin zamanlarını ayrı 

devletler olarak kabul etmek elbette ki yanlıĢtır. Ġngiltere‟de, Fransa‟da sül�leler nasıl birbirlerinin 

ardından gelmiĢse ve Fransa‟da Kapet, Burbon, Orlean, Napoléon; Almanya‟da Saksonya, 

Frankonya, Baviyera, Habsburg; Ġngiltere‟de Anju, Tudor, Stuard Devletleri yoksa ve bunlar sadece 

hanedanlar ise; bunun gibi, Türkelinde de Kun, Gôk, Türk, Uygur, Selçuk, Osmanlı Devletleri yok, 

sül�leleri vardır. Bazan iki veya daha çok sül�le idaresinde daha çok siyasi Türk zümresinin 

bulunması ve bunların birbirleriyle çarpıĢmaları bu kuralı bozamaz. Nasıl ki Almanya‟da düne kadar 

aynı zamanda h�kim olan birçok sül�leler bazan birbirleriyle çarpıĢtıkları, hatta bunlardan bazıları 

Fransızlar ile birleĢerek ôteki Almanlara karĢı yürüdükleri halde Alman Devleti bir devlet sayılıyor 

idiyse, bizde de aynı Ģekilde bir devlet olmak gerekir. Eğer bütün milletler tarihlerini bizdeki gibi 

değerlendirselerdi, o zaman, mesel� Ġngiltere‟de Ġki Gül SavaĢı‟nda iki devlet bulunduğunu kabul 
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etmek lazım gelirdi. Yine Fransa‟da, kontlukların kuvvetlenip kral nüfuzunun gücünü kaybettiği 

zamanlarda, birkaç devlet bulunduğunu kabul etmek gerekirdi. Hele XVIII. ve XIX. yüzyıllar 

Almanyası, içinden çıkılmaz bir h�l alır, belki de Almanya denilen varlığın ink�r edilmesi lüzumu baĢ 

gôsterirdi. 

Bizim tarihlerimizin, bôyle aykırı bir Ģekilde yazılmasında hanedancılık zihniyeti büyük rol 

oynamıĢtır. Hanedanın kutsal bir varlık sayılması, onun düĢmesiyle devletin yok olduğu düĢüncesini 

doğurmuĢtur. Halbuki bu gibi hallerde değiĢen Ģey, zamanımızın kabine değiĢmeleri ile 

kıyaslanabilecek kadar basittir. Mesel� Doğu Türkelinde Gôk Türk hanedanının düĢüp Dokuz Oğuz 

hanedanının kurulması yeni bir devlet doğması gibi sayılabilir. Gerçekte ise aynı devlette hanedan 

değiĢmiĢtir. Halkı, sınırları, toprağı, teĢkil�tı, dili, geleneği aynı olan bu iki devre arasındaki ayrılık, 

yalnız, baĢlarındaki hanedanın ayrı oluĢundadır. Onun için, Gôktürkler ile Dokuz Oğuzlara, nasıl, ayrı 

iki devlet diye bakabiliriz? DüĢünmeli ki, Dokuz Oğuz devresi Gôktürk devresinin tek�mülünden baĢka 

bir Ģey değildir. Ve nihayet, eğer, bizdeki hanedan değiĢmeleri baĢka milletlerdeki hanedan 

değiĢmeleriyle aynı Ģartlar içinde olmuyorsa, bunun sebeplerini milletlerin ruhî farklarında aramalıdır. 

ġu halde, hanedanları ayrı devlet saymak, hanedancılık zihniyeti ile hareket etmek değil midir? 

Bir de günümüzün tarihinden ôrnek alalım: Bizde h�kim olan yanlıĢ tarih tel�kkisine gôre, 

Osmanlı Devleti yıkılmıĢ, onun yerine Türkiye Cumhuriyeti gelmiĢtir. Bu düĢünüĢ de yanlıĢtır. �ünkü, 

bir Osmanlı Devleti yoktu ki yıkılmıĢ olsun. Sadece Osmanlı hanedanı vardı. Yıkılan odur. Y�ni 

devlette rejim değiĢmiĢtir. ĠĢte o kadar… 

Sonra Ģunu da unutmamak gerekir ki; eğer biz, yıkılan sül�leleri devletler gibi gôsterirsek, 

bundan, devletlerin siyasi hayatta istikrara sahip olmadıkları, devletlerini uzun zaman yaĢatamadıkları 

sonucu da çıkar. Milletlerin ruhiyatı yüzyıllar içinde değiĢmediğine veya pek az değiĢtiğine gôre, bu, 

Türkiye Cumhuriyeti‟ni de uzun müddet yaĢatamayacağımız gibi bir düĢünceye yol açabilir. Bundan 

kazanacak olan da, elbette, biz olamayız. 

Milletlerin hayatında iç savaĢlar ve karıĢıklıklar gôrülür. Fakat bundan, hiçbir zaman o devletin 

ikiye ayrıldığı m�n�sı çıkmaz. Eğer, bôyle olursa, merkeziyetçi olmayan eski Türk idare Ģekline gôre, 

milletimizin, pek dağınık bir hayat yaĢadığı, birleĢip devlet kuramadığı gibi bir m�n� da çıkabilir. 

Yine, bazı iç karıĢıklık ve ayrılıkların uzun sürdüğü de olur. Anadolu‟daki beylikler devri gibi. Bu 

beyliklerin hepsini birer devlet sayabilir miyiz? Bu, büyük bir yanlıĢ olur. �ünkü gerçekte olan Ģey, batı 

Türklerinin baĢsız kalmalarından ibarettir. Nitekim 1806-1871 arasında Almanya da baĢsız kalmıĢ, 

fakat kimse Prusya, Baviyera, Saksonya, Vurtemberg vesaireyi ayrı birer devlet saymamıĢtır. Tarih 

yine Almanya tarihi olarak sayılmıĢ ve okunmuĢtur. Halbuki biz h�l�, her sülaleyi ayrı devlet sayıyor 

ve Türkiye tarihi deyince, pek pek, Osmanlı hanedanı ve cumhuriyet devrini anlıyoruz. 

*** 



  259 

O halde, bu yanlıĢ gôrüĢü nasıl düzeltmeliyiz? 

Türk tarihini, ancak kendi Ģartlarımıza gôre gereken değiĢiklikleri gôz ônünde tutarak, baĢka 

milletlerin kendi tarihlerini ele aldıkları usul gibi bir usulle değerlendirmek suretiyle bir düzene 

sokabiliriz. 

Bu yolda yürüyünce, Türk tarihini ilk ônce ikiye ayıracağız: 

1- Anayurttaki Türk tarihi, 

2- Yabancı illerdeki Türk tarihi. 

Anayurttaki Türk tarihi, en eski çağlardan XI. yüzyıla kadar yalnız Doğu Türkelinde geçer. Bu 

Doğu Türkeli deyimine, bugünkü Moğolistan ile Moskof Avrupası‟nın doğu bôlümleri de girer. 

XI. yüzyılda batıda, ikinci bir anayurt daha kurulmuĢtur: Türkiye… Bu da Anadolu, Erran, 

Azerbaycan, Irak ve Kuzey Suriye‟den meydana gelen yurttur. 

Doğu Türkeli ve Türkiye tarihleri, aralıksız bir bütün halinde Türklerin tarihidir. Hem de bu iki 

vatanın bazen birleĢmeleri haliyle… 

Yabancı illerdeki Türk tarihi ise, h�kim Türk sül�lelerinin yabancı milletlere dayanarak kurdukları 

devletlerin tarihidir. Bunlar sürekli olmamıĢ, bir Türk sül�lesiyle o sül�lenin buyruğundaki bir Türk 

ordusunun baĢka milletlere hükmetmesiyle baĢlayarak, sonunda bu Türklerin yabancı çoğunluklar 

arasında dillerini ve milliyetlerini kaybetmeleri Ģeklinde devam etmiĢtir. Bu devletleri, bütün hayatları 

boyunca Türk devleti saymaya imk�n yoktur. Mesel� bugünkü Mısır Devleti, Türk askerlerine dayanan 

bir Türk hanedanı tarafından kurulduğu halde, bugün Mısır tamamıyla bir Arap devleti olmuĢtur. 

Bunun için �in, Hindistan, Ġran, Doğu Avrupa ve Mısır‟da kurulan Türk devletlerini, hanedan ve ordu 

Türk karakterini taĢıdığı müddetçe Türk tarihi kadrosuna sokabiliriz. Hanedan ve ordu Türklüğünü 

kaybettikten sonra onları Türk tarihi içinde gôrmeye imk�n yoktur. 

Buna gôre, Doğu Türkeli ve Türkiye tarihlerinin Ģemalarını Ģôyle çizebiliriz: 

Doğu Türkelinde: 

Sakalar çağı M.�. VII. - M.�. III. yy. 

Kunlar çağı M.�. III. - M.S. 216 

Siyenpiler çağı 216 - 394 

Aparlar çağı 394 - 552 

Gôk Türkler çağı 552 - 745 
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Dokuz Oğuzlar - On Uygurlar çağı 745 - 840 

Uygurlar çağı 840 - 940 

Karahanlılar çağı 940 - 1123 

Karahıtaylar çağı 1123 - 1207 

Sekizler çağı 1207 - 1218 

�engizliler çağı 1218 - 1370 

Aksak Temirliler çağı 1370 - 1501 

�zbekler çağı 1501 - 1920 

Türkiye‟de: 

Selçuklular çağı 1040 - 1249 

Ġlhanlılar çağı 1249 - 1336 

Büyük beylikler çağı 1336 - 1515 

Osmanlılar çağı 1515 - 1922 

Cumhuriyet çağı 1923‟ten itibaren 

*** 

Ciddî ilim adamlarından meydana gelecek küçük bir tarihçiler grubu, bu Ģemayı tartıĢıp, eksik ve 

yanlıĢ taraflarını bulup düzelttikten sonra, Türk tarihi bu esaslar üzerinde yeniden ele alınmalıdır. Bu 

yapılmadıkça, okullarda tarihimizi Türk çocuklarına hazmettirmek imk�nsız olmaya devam edeceği 

gibi, milletçe geçmiĢimize saygısızlık gôstermiĢ olmaktan da kurtulamayız. 

Türk Tarihinin Meseleleri 

Bütün medeni milletler kendi tarihleri hakkında son ve kesin kararı vermiĢlerdir. Yani tarihlerinin 

nereden baĢladığını, hangi çağlara bôlündüğünü, kimlerin kendi tarihlerine mal edilmiĢ olduğunu 

bilirler ve tarihlerini dolduran insanların adlarının hangi iml� ile yazılacağı hususunda değiĢmez 

kanaatlere maliktirler. Bize gelince, her hususta olduğu gibi, tarihimizi anlayıĢ konusunda da acıklı bir 

kargaĢalık içinde bulunuyoruz. Tarihimizin nereden baĢladığı hakkında ortak bir fikrimiz yoktur. 

Tarihimizin bôlündüğü devirler, herkesin keyfine gôre değiĢmektedir. Bazılarının millî kahraman 

saydığı Ģahsiyetler, diğerleri tarafından da millî düĢman sayılıyor: �engiz Han gibi… Tarihe mal olmuĢ 

kahramanların ve Ģahsiyetlerin adlarını yazmak hususunda da aramızda birlik bulunmuyor. 
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MeĢrutiyet‟ten sonra karıĢmaya baĢlayan tarih sistemi, Cumhuriyet‟ten sonra tamamen bozuldu ve 

Tarih Kurumu‟nun ilk çalıĢmaları ile de bugünkü acıklı halini aldı. 

Halbuki, eskiden tarih anlayıĢımız oldukça düzgün ve istikrarlı idi: Eski tarihimiz, efsanevi Oğuz 

Han ile baĢlatılır, Selçuklular ve �engiz ile bitirilirdi. �engiz, Müslüman olmadığı için bazen lanetlense 

bile çok defa kendisinden ve hele çocuklarından saygı ile bahsolunurdu. 

Türkiye tarihi ise Anadolu Selçukluları hakkındaki kısa bir baĢlangıçtan sonra hemen 

Osmanlılara geçmekle devam ettirilir, Anadolu‟nun ôteki beğliklerinden ve ôzellikle bunların büyük 

olanlarından Türkiye‟nin bir bôlümünün meĢru hükûmetleri olarak bahsedilir, beğleri saygı ile anılırdı. 

Anadolu beğliklerinin gayrımeĢru sayılması hakkındaki tel�kki Fatih‟ten sonra baĢlamıĢtır. 

Hiç Ģüphesiz, bu tarih tel�kkisi ilmî değildi. Fakat umum tarafından kabul olunmuĢtu. Yani tarihi 

anlayıĢımızda bir kanun vardı. Kanun, ne de olsa, kanunsuzluktan iyi olduğu için, o zamanki kıt 

bilgilerle kabul edilen tarih sistemi, bugünkü geliĢmiĢ bilgilerimiz arasındaki Ģuursuz kargaĢalıktan 

daha doğru idi. 

Türk tarihinin, bugünkü, hemen halledilmesi gereken ve pek de güç olmayan meselelerinden bir 

kısmı Ģunlardır: 

A. Türk Tarihinin BaĢlangıcı  

Meselesi 

Bugünkü tarih kitaplarında Türk tarihi umumiyetle Hunlardan, yani Orta Asya Hunlarından 

baĢlatılmaktadır. Fakat, bu baĢlangıcı tanımayan tarihçiler de vardır. Bazıları, Türk tarihinin VI. 

yüzyılda Gôktürklerden baĢlaması gerektiğini sôyledikleri gibi, bazıları da Hunlardan daha ônceki 

zamanlarda, Sakalar çağında baĢlaması fikrini gütmektedir. Hatt� son zamanlarda değerli bir tarih 

bilgini Prof. Zeki Velidi Togan, Türkistan‟da Sakalardan ônce yaĢayan ve mil�ttan ônce 1200-800 

arasındaki varlıkları tespit olunan ġu veya �u adındaki kavmin ilk Türkler olduğunu iddia etmektedir. 

ġu veya �ulardan daha ônceki Sümerlerin de Türk olduğu, veya aralarında Türkler bulunduğu 

hakkında bazı ciddi ilim adamlarının fikir, nazariye ve iddiaları vardır. Bütün bu karĢı fikirlerin bir 

sonuca bağlanması, ancak ilmî bir tarih kurultayının ciddi ve uzun tartıĢmalar sonundaki kararı ile 

mümkün olabilir. Belki bazı meselelerin çôzülmesi için, bugünkü tarih bilgisi yetmez. Fakat ne de olsa 

iĢler bir prensibe bağlanır ve ônüne gelenin Türk tarihine ayrı bir baĢlangıç çizmesi gibi korkunç bir 

olayın ônüne geçilir. Bu yapılmazsa, Türk dünyasında birbirine aykırı nazariyeler ve fikirler doğacak 

ve aralarında gittikçe büyüyen ve soysuzlaĢan tartıĢmalarla belki de milletin aydınları birbirine düĢman 

iki veya üç takıma bôlünecektir. Millet, bir çok unsurlarla birlikte, ortak tarihin de mahsulü ve sonucu 

olduğuna gôre, ortak tarih tel�kkisi olmayan insanların bir millet halinde toplu yaĢamaları m�nevi bir 

rahatsızlık doğuracak ve uzak gelecek için fesat tohumları atılmıĢ olacaktır. 

B. Türk Tarihinin Kadrosu  
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Meselesi 

Türk tarihinin baĢlangıcındaki anlaĢmazlık, Türk tarihinin kadrosu hakkında da anlaĢmazlık 

demek olmakla beraber, daha sonraki çağlarda kimlerin Türk tarihine sokulacağı meselesi bütün 

karmaĢıklığı ile karĢımızda durmaktadır. Mesel�, Karahıtaylar‟ın Türkistan‟da h�kimiyeti zamanını 

Türk tarihinin bir devri gibi kabul etmek doğru mudur? Yoksa Karahıtaylar Moğol oldukları için bu devir 

bir yabancı hakimiyet devri midir? Yahut Gazneliler Devleti Türk tarihi kadrosuna girer mi, yoksa 

yabancı halkın oturduğu yerlerde hakim oldukları için bunların milli kadrodan çıkarılması mı gerekir? 

Hangi Türklerin tarihi anavatan tarihidir ve hangilerininki sômürge veya sadece hanedan tarihi olarak 

gôz ônüne alınmalıdır? Bunlar Türk tarihinin ciddi meseleleridir ve henüz hallolunup kesin bir sonuca 

varılmıĢ değildir. 

Türk tarihinin kadrosu konuĢulurken akla gelecek en mühim meselelerden biri �engiz ve 

Temir‟in millî tarihin kahramanları mı yoksa ırkımızın düĢmanları mı olduğunun tespitidir. �ünkü iki 

mühim Ģahsiyet hakkında bizim tarihçilerimiz ortak kanaat sahibi değildir.  Bir kısım tarihçiler bu iki 

Ģahsı Türk sayıyorlar ve onların yarattığı vakalar ve kurdukları devletleri Türk tarihi kadrosuna 

sokuyorlar. Bazı tarihçiler ise tamamıyla aksini savunuyorlar. Onlara gôre �engiz ve Temir Türk 

değildir; Moğol veya Tatardır. Ġkisi de ırkî düĢmanlarımızdır. Tarihçilerimizden birisi ise �engiz‟i 

yabancı, Temir‟i Türk sayıyor. Aynı milletin tarihçileri arasındaki bu büyük fikir ayrılığı ve gôrüĢ farkı, 

hiçbir millete eĢi gôsterilemeyecek bir milli anarĢidir. �ünkü mesele belirli Ģahısların iyi mi, kôtü mü; 

büyük mü, küçük mü olduğu meselesi değil, doğrudan doğruya millî tarihe mal edilip edilemeyeceği 

meselesidir. Bu anlaĢmazlıklar Türk tarihinin baĢlangıcına, mitoloji ile karıĢık çağlarına ait olsaydı, bir 

dereceye kadar hoĢ karĢılanabilirdi. Fakat XIII. ve XIV. yüzyıllarda yaĢamıĢ olan Ģahıslar üzerindeki 

bu fikir kargaĢalığı, millî Ģuurun henüz gereğince uyanmamıĢ olduğunu gôsterir. Bu zıt kanaatlardan 

hiç Ģüphesiz, bir tanesi doğru, diğerleri yanlıĢtır. Yakın geçmiĢteki en büyük ana meseleler üzerinde 

doğruyu bulup çıkaramamak ise tarih belgelerinin eksikliğini değil, tarihi ve milli Ģuurun azlığını veya 

yokluğunu gôsterir. 

C. Türk Tarihinin �ağları Meselesi 

Tarihin Ġlk �ağ, Orta �ağ gibi devirlere ayrılmasının pek indî olduğu artık anlaĢılmıĢtır. �ünkü bu 

ayrılıĢlar bütün insanlığa gôre değil, bir kıt‟a veya bir kısım milletlere gôre yapılmıĢtır. TaĢ Devri, 

Maden Devri nasıl bütün kavimlerde aynı zamanlarda baĢlamıyorsa; ortaçağ, yeniçağ gibi zamanlarda 

(eğer fikir hayatındaki tek�mül merhalelerini gôstermek için kullanılıyorsa) bütün milletlerde aynı devri 

gôsteremez. Eski Türk tarihini, Ġlkçağ‟da Türk tarihi, ortaçağda Türk tarihi diye bôlümlere ayırmak ilmî 

değildir. Batı Avrupa‟nın kendisine gôre yaptığı bir sınıflandırmaya kôrü kôrüne uymak elbette doğru 

olmaz. 

Tarihimizi milli gôrüĢe gôre sınıflandırma teĢebbüsü Ģimdiye kadar yalnız Dr. Rıza Nur ile Prof. 

Zeki Velidi Togan tarafından yapılmıĢtır. Rıza Nur, Türk tarihini “Eski Türk Tarihi” (= Türe ve Yasa 

Devri = Milli Devir), “Yeni Türk Tarihi” (=Müslümanlık Devri=Dinî Devir) ve “Taze Türk Tarihi” 
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(=Yeniden DoğuĢ ve Uyanma=Ġkinci Milli Devir) olarak baĢlıca üç çağa ayırdığı gibi Zekidi Veli Togan 

da XVI. yüzyıl ortasına kadar ilerleme ve yükselme çağı, Birinci Cihan SavaĢı sonuna kadar gerileme 

ve çôkme çağı, Birinci Cihan SavaĢı‟ndan sonra da üçüncü bir çağ olmak üzere üç ana çağa 

bôlmektedir. Fakat bu iki sınıflandırma kimse tarafından dikkate alınmamıĢtır. 

D. Adların Ġmlası Meselesi 

Türk tarihindeki birtakım ôzel adların belli bir iml�ya malik olmayıĢı da millî ayıplarımızdan 

biridir. XIII. yüzyıl kahramanının adı �engiz mi, �ingiz mi, Cengiz mi? Sonra Temir mi, Temür mü, 

Timur mu? Tıpkı bunlar gibi prens unvanı alan kelime “tigin” mi, “tegin” mi? Karahanlı kahramanın adı 

Buğra mı, Boğra mı yazılması gerekir? Bu fikrî kararsızlıklar birçok yanlıĢlara yol açıyor. Bir yanlıĢın 

nasıl kôkleĢtiğine en güzel ôrnek, Gôktürklerin ilk kağanı Bumun veya Bumın‟ın adında gôrülmektedir. 

Eski harflerle yazıldığı zaman “ı” ve “i” farkı belli olmadığı için yeni harflerden sonra bu kağanın adı 

Bumin Ģeklinde yazılmıĢ ve tarih kitaplarına, piyeslere, soyadlarına kadar bu yanlıĢ Ģekliyle girip 

yerleĢmiĢtir. 

*** 

Gôrülüyor ki, tarihimizi anlayıĢ ve ele alıĢ tarzımı z karıĢıklık içindedir. Bu karıĢıklığın içinden ne 

Ģahıslar, ne de ôzel teĢekküller çıkamaz. Bu karıĢıklığı ônlemek için resmî bir teĢekkül l�zımdır. Bôyle 

resmî bir teĢekkül, Türk tarihinin meselelerini karara bağlamak için bir kurultay toplamalı ve kurultayda 

meseleler ilmî açıdan ele alınarak değerlendirilmeli ve tartıĢılmalı, karĢılıklı iddialar basılarak umumî 

efk�ra sunulmalıdır. Ancak, milli ve ilmi fikrin h�kim olacağı bôyle bir kurultaydır ki, Türk tarihinin 

meselelerine bir çôzüm yolu bulabilir. 

Türkiye Tarihinin Meseleleri 

Umumi Türk tarihinin olduğu gibi Türkiye tarihinin de çôzülmemiĢ meseleleri vardır ki, bunlar, bir 

sonuca bağlanmadan ne okullarda millî menfaat hesabına tarih ôğretebilir, ne de Türkiye Türklerinde 

milli tarih Ģuuru yaratabilir. 

Bugün, umumi Türk tarihinin olduğu gibi, Türkiye tarihinin baĢlangıcı da belli değildir. Hatt� daha 

acıklı olarak, tarihi bir çağda kurulmuĢ olan Türkiye‟nin baĢlangıcı hususunda, bugün, aramızda ikilik 

vardır. Bir millet, kendi tarihinin baĢlangıcını, tarihi bilgilerin azlığı yüzünden bilmezse, bu, o kadar 

mühim bir eksiklik sayılamaz. Fakat tarihin çok iyi bilinen çağları süresinde geliĢmiĢ bir devletin 

kurulduğu zaman üzerinde fikir ayrılığı varsa, bu, ancak bir fikir kargaĢalığının ifadesidir. Devletlerinin 

kuruluĢ yılında anlaĢmazlığa düĢmek, dedelerinin kim olduğu hakkında anlaĢmazlığa düĢen torunlara 

benzemek demektir. 

Türkiye tarihinin ônemli meseleleri Ģunlardır: 

A. Türkiye Tarihinin BaĢlangıcı Meselesi 
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Türkiye tarihi Fransa, Ġngiltere ve Almanya‟ya nispetle yenidir. Eski veya yeni olmak büyük bir 

m�n� ifade etmez. Bôyle olduğu halde, nedense, insanlarda ve milletlerde, devletlerinin eski olması 

ruhi isteği vardır. Ancak, bu ruhi hal, tarihi değiĢtirmeye kadar varmamalıdır. Bir zamanlar, 

Anadolu‟daki varlığımızı mil�ttan 2000 yıl ônceye gôtürmek düĢüncesiyle Hititlerin Türk olduğu iddia 

edilmiĢti. Halbuki, ilk memleketin tapusuna malik olmak için mutlaka ilk ahalisi olmak l�zımdır diye 

düĢünmek de boĢtur. Bôyle olunca, bugün var olan milletlerin hemen hepsinin, yaĢadıkları topraklarda 

yabancı sayılmaları gerekir, hele Amerikalıların durumu büsbütün güçleĢirdi. 

Sonra Hititler Türk bile olsa, onlar ortadan kalktıktan iki bin yıl sonra aynı topraklarda kurulan 

yeni Türk devleti eskisinin devamı sayılamaz. 

Türkiye tarihinin Selçuklularla baĢladığı, bugün, bütün ciddi tarihçiler tarafından kabul edilmiĢtir. 

Bunu ilk defa ortaya atan merhum Dr. Rıza Nur‟dur. Ġlmî ve tarihi gerçek de bundan ibarettir. Ancak, 

kesin bir tarih sôylemek gerekince, bunda fikir birliğine rastlanamıyor. 

Birçoklarının fikrine gôre, tarihimiz, 1071 Malazgirt SavaĢı ile baĢlamaktadır. Fakat bu fikirde 

kesin bir isabet olduğu sôylenemez. �ünkü Malazgirt SavaĢı, kurulmuĢ bir devletin, yani Selçukluların, 

komĢuları Bizans ile yaptıkları bir savaĢtır ve bu çarpıĢmadan sonra yeni bir devlet kurulmuĢ değil, 

zaten var olan bu devlete Küçük Asya‟nın kapıları açılmıĢtır. 

1940 yılında “Dokuz Yüzüncü Yıl Dônümü” adı ile yayınladığım bir broĢürde, devletimizin 

kuruluĢ yılı olarak, Horasan‟da Tuğrul Beğ‟in istikl�l il�n ettiği 1040 yılını almıĢ ve 1940‟ta bu devletin 

900. yılını tamamladığını, fakat resmî teĢekküller tarafından bir anma tôreni yapılmadığı için o küçük 

broĢürün bu gôrevi yerine getirmek üzere yazıldığını bildirmiĢtim. 

O zaman savunduğum fikir Ģuydu: 

Bu devlet 1040‟ta Horasan‟da Selçuklu Tuğrul Beğ‟in padiĢahlığı ile kurulmuĢ, sonra büyüyerek 

diğer birçok topraklarla birlikte Anadolu‟yu kendisine eklemiĢtir. Fakat, tarihin garip bir cilvesi olarak 

bu devlet, üzerinde kurulmuĢ olduğu toprakları kaybetmiĢ, kuruluĢundan sonra fethettiği yerlerde 

tutunmuĢtur. 

Bu garip tarihi gidiĢ, baĢka devletlerin tarihinde yoktur. Almanya, Fransa, Ġngiltere ilk 

kuruldukları toprakları sonradan elden çıkarmamıĢlardır. Tarihçilerimizi ĢaĢırtanın bu olduğunu 

sanıyorum. 

Türkiye tarihini Malazgirt‟ten baĢlatmak isteyen tarihçilerimiz bu tarihten sonra Anadolu‟da ayrı 

sultanlar bulunduğunu, bundan dolayı da bunun yeni ve ayrı bir devlet demek olduğunu ileri 

sürüyorlar. Anadolu‟da ayrı sultanlar bulunması bu ülkenin tamamen ayrı ve bağımsız bir devlet 

olduğunu gôstermez. Eski Türk devlet sisteminin merkeziyetçi olmadığını hatırlamak, Anadolu 

sultanlığının ayrı bir devlet demek sayılamayacağını belirtmeye yeter. Gôktürklerde de iki, hatt� bazen 

dôrt kağan bulunuyordu. Kağanlar, iç iĢlerinde bağımsızdılar. Fakat bu ayrı ayrı iki veya dôrt devlet 
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demek değildi. Bunun gibi, Selçuk Devleti‟nde de dôrt sultan bulunuyor, fakat bunların üçü 

Horasan‟daki büyük sultana t�bi olarak yaĢıyordu. 

O halde, Türkiye‟nin baĢlangıcı olarak hangi tarihi kabul edeceğiz? 1040 yılını mı, yoksa 1071‟i 

mi? 

Bana gôre doğru olan birincisidir. Fakat benim bu fikirde bulunmam, hatt� çoğunluğun bana 

taraftar olması hiçbir m�n� taĢımaz. Aramızda tek fikir h�kim olmadıkça, evvelce de sôylediğim gibi, 

uzak gelecek için fesat tohumları atılmıĢ olur. Bu anlaĢmazlığı ve fikir kargaĢalığını da ancak bir tarih 

kurultayı ônleyebilir. Kesin bir sonuca varıldıktan sonra, bütün tarih kitapları artık o baĢlangıç yılına 

gôre kaleme alınır. Bir devletin hangi tarihte baĢladığını tespit etmek pek mühimdir. BaĢlangıç yılı belli 

olmayan devlet, medeni bir teĢekkül sayılamaz. 

B. Türkiye Tarihinde  

Hegemonyalar Meselesi 

Bu mesele, Türkiye tarihinin ana çağlara bôlünmesi meselesidir. Türkiye tarihinin yalnız 

Osmanlılardan ibaret olmayıp Selçuklulardan baĢladığını Osmanlı Meb‟usan Meclisi‟nde bir nutukla 

sôyleyen ve bu fikri ilk defa ortaya atan merhum Rıza Nur Bey, KurtuluĢ SavaĢı‟ndan sonra 

yayınladığı 12 ciltlik Türk Tarihi‟nde, Türkiye tarihini Selçuklular, beylikler, Osmanlılar diye üç ana 

bôlüme ayırmaktadır ki, onun bu sınıflandırması birçokları tarafından kabul olunmuĢtur. 

BaĢka bir tarihçi ise, Türkiye‟de sırasıyla, DaniĢmendli, Selçuklu, Karamanlı, Osmanlı 

hegemonyalarının bulunduğunu sôylemektedir. Bu fikre gôre Anadolu‟daki Türklerin Horasan‟daki 

Büyük Selçuklu Devleti‟yle bağlantısı yoktur. 

Ben ise, bu hususta ancak Selçuklu, Ġlhanlı, beylikler ve Osmanlı h�kimiyetlerinin bahis konusu 

olabileceğini ileri sürüyorum. Ġlhanlıları yabancı ve hatt� düĢman sayan Anadolucu zihniyete gôre, bu 

sınıflandırmanın büyük itirazlara uğrayacağı muhakkaktır. Fakat bu çeĢitli fikirlerden hangisinin doğru 

ve ilmî olduğu ise, ancak bir tarih kurultayında anlaĢılabilir. 

Burada konuĢacak bilginler fikirlerini savunmak için büyük çalıĢmalara koyulacaklarından, belki 

yeni tarihî belgeler ve gerçekler de ortaya çıkar. 

Medenî milletler kendi tarihlerindeki hükümdar sül�lelerini kesin Ģekilde bilirler. Bilmedikleri Ģey, 

çok defa, ilk hanedanın ilk hükümdarlarına ait tahta çıkıĢ ve ôlüm tarihleridir. Biz ise, Türkiye‟de hangi 

hanedanların yüksek h�kimiyeti elinde tutmuĢ olduğunu bile bilmiyoruz. 

C. Osmanlı PadiĢahlarının Sayısı Meselesi 

ġimdiye kadar kaç Osmanlı padiĢahı geldiği hakkında dahi ortak kanaatimiz yoktur. Klasik 

tel�kkiye gôre Osman Gazi ile baĢlayan ve IV. Mehmed ile biten Osmanlı padiĢahları 6 Mehmed, 5 
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Murad, 4 Mustafa, 3 Osman, 3 Ahmed, 3 Selim, 2 Bayezid, 2 Süleyman, 2 Mahmud, 2 Abdülhamid, 1 

Orhan, 1 Ġbrahim, 1 Abdülmecid, 1 Abdül�ziz olmak üzere 36 kiĢidir. Fakat acaba bu tel�kki doğru 

mudur? Yıldırım Bayezid‟in oğulları olan Süleyman, Mûsa ve Mustafa �elebiler ile Fatih‟in oğlu Sultan 

Cem de Osmanlı padiĢahları arasında değil midir? ġimdiye kadar ki Osmanlı tarihi, saltanatı ele 

geçiren padiĢahların meĢru olduğunu belirtmek düĢüncesiyle yazıldığından, bazı tarihi gerçekler 

kasten ôrtbas edilmiĢ olamaz mı? Bizce Osmanlı padiĢahları kl�sik 36 kiĢiden ibaret değildir. 

Nitekim XIV. yüzyılda yaĢayıp bugünkü bilgimize gôre ilk Osmanlı tarihini yazan meĢhur Ģair 

Ahmedî, Yıldırım Bayezid‟den sonraki Osmanlı padiĢahı olarak Süleyman �elebi‟yi tanıdığı gibi, II. 

Murad ve Fatih devirlerinde yaĢayıp Behçet üt-Tev�rih adlı umumî tarihi yazan ġükrullah da 

Yıldırım‟dan sonra Süleyman �elebi‟nin hükümdarlık ettiğini kabul etmektedir. ġükrullah, Süleyman 

�elebi‟den sonra Anadolu‟da �elebi Sultan Mehmed, Rumeli‟de de Mûs� �elebi olmak üzere iki 

padiĢahın birden tahta çıktığını yazmaktadır. 

ġükrullah‟tan biraz daha sonraki müverrih ÂĢıkpaĢaoğlu‟nda da Süleyman �elebi‟nin Osmanlı 

padiĢahı sayıldığına dair bazı im�lar vardır. 

Daha sonraki Osmanlı müverrihleri tarafından Süleyman �elebi ile Mûs� �elebi‟nin padiĢah 

sayılmayıĢının sebebi, iç kavgalardan sonra diğerlerinin ôldürülerek �elebi Sultan Mehmed neslinin 

h�kimiyete geçmiĢ olması ve ihtimal ki o zaman meĢru sayılmayan bir saltanatın meĢru gôsterilmek 

istenmesidir. Son devir tarihçilerinin çoğu ve bu arada “Osmanlı Tarihi Kronolojisi” adı verilen bir eser 

yayınlayan Ġsmail H�mi DaniĢmend, Süleyman ve Mûs� �elebileri Osmanlı padiĢahları arasında 

saymamakta, sebep olarak da bunların bütün Osmanlı ülkesine sahip olamadıklarını ileri sürmektedir. 

Halbuki eski Tarih Encümeni üyelerinden merhum Ali Seydi Bey, 1329‟da yayınladığı Osmanlı 

Tarihi‟nde Yıldırım Bayezid‟den sonra �elebi Süleyman‟ı beĢinci padiĢah olarak kabul etmektedir. O 

zaman devletin baĢkenti Edirne olduğundan, baĢkente h�kim olan Ģehzadenin meĢru hükümdar 

sayılması da bir dereceye kadar doğrudur. Yine Yıldırım Bayezid‟in oğullarından Mustafa �elebi‟nin 

Rumeli‟de, Fatih‟in oğlu Sultan Cem‟in de Anadolu‟da padiĢahlıklarını tanıttırmıĢ olmaları ve aylarca, 

hatt� yıllarca hükümdarlık etmiĢ bulunmaları dolayısıyla, bunların da bir kalemde hükümdarlar 

silsilesinden atılmaları doğru değildir. Birçok beylere ve vezirlere hükümdarlıklarını kabul ettiren, para 

bastıran, ordusu olan ve memleketin büyük bir kısmında uzun zaman padiĢahlık eden bir prensin 

padiĢah sayılıp sayılamayacağı, ancak, ilmî bir kurultayda karar altına alınabilir. 

Fakat mesele bu kadar da değildir. Son yıllarda Osman Gazi ile Orhan Gazi arasında baĢka bir 

padiĢahın da hükümdarlık ettiği iddia olunmuĢtur. Amasya Tarihi müverrihi merhum Hüseyin 

Hüsameddin Efendi, Tarih Encümeni Mecmuası‟ndaki bir etüdü ile Osman Gazi‟den Osmanlı tahtına 

oğlu Ali Erden Bey‟in geçtiğini, dôrt yıl padiĢahlıktan sonra diğer Anadolu beylerinden yardım gôren 

kardeĢi Orhan Gazi tarafından tahttan indirildiğini iddia etmiĢtir. Bizans kaynaklarında da buna benzer 

bir vakıa kayıtlı olduğu için Hüseyin Hüsameddin Efendi‟nin iddiası ciddiyetle tartıĢılmaya değer 

mahiyettedir. 
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D. Osmanlı  

Tarihindeki  

Terimlerle �zel  

Adların Ġml�sı  

Meselesi 

Umumî Türk tarihinde de bulunan bu mesele, Osmanlı tarihinde belki daha Ģiddetle kendini 

gôstermektedir. Okul kitaplarında olsun, ilmî eserlerde olsun ôzel adlardaki “d-t” meselesi keyfî imlaya 

t�bi olmakta devam etmektedir. Tarihteki Ahmed, Mehmed, Mahmud adlarının sonu “d” ile mi, “t” ile 

mi yazılacaktır? Bu hususta ortak bir kanaat yoktur. Yeni harflerin kabulünden sonra azalacağına, 

büsbütün artan iml� anarĢisi, tarihi adlara da sirayet etmiĢtir. Ben, tarihi Ģahsiyetlerin adlarının 

asıllarındaki Ģekilleriyle, yani Ahmed, Mahmud Ģeklinde yazılmasına taraftarım. Bugün yaĢayanlar ise 

kendi adlarını istedikleri iml� ile yazmakta serbesttirler. BaĢkaları da onların bu hakkına uymaya 

mecburdur. 

Tarihî terimlerin iml�sı da ayrı bir meseledir. Osmanlı devrinin baĢbakanları olan Ģahısların 

unvanı hangi iml� ile yazılacaktır? Bazıları bununda aslıdaki iml� ile “sadr-ı �zam” Ģeklinde 

yazılmasını uygun buluyor. Ben ise TürkçeleĢip halka mal olmuĢ bulunan bu kelimeyi umumun 

sôyleyiĢi üzere “sadırazam” Ģeklinde yazmayı doğru sayıyorum. Bunun gibi, Diyanet ĠĢleri baĢkanı 

olan zatın unvanı, eski okuyuĢa gôre “Ģeyhülislam” mı, yoksa halk sôyleyiĢi Ģeklinde “Ģehislam” mı 

yazılmalıdır? Türlü türlü prensiplere gôre yazılan ve m�nevi bir güçsüzlüğün belirtisi olan bu hale 

ancak ilmi bir kongre son verebilir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM TÜRKLERĠN COĞRAFYASI, NÜFUSU, SOY 
KÜTÜĞÜ VE KURDUKLARI DEVLETLER 

 

Türklerin Demografisi (1950-2025) / Doç. Dr. Zakir B. AvĢar - Ferruh Solak - 
Selma Tosun [s.205-241] 

1. GiriĢ 

Sovyetler Birliği‟nin dağılmasıyla birlikte, uzun yıllar boyunca Rus egemenliğinde kalan Türk 

ülkeleri birer birer bağımsızlıklarını ilan ederek, uluslararası platformda yerlerini almıĢlardır. Bôylece 

hem Türkler hem de dünyanın Türkler dıĢında kalan kısmı “Türk”e iliĢkin konularda muazzam bir bilgi 

açığıyla karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bilgiye sahip olanlar, onu, bir yandan belki de haklı sayılabilecek bir 

kıskançlıkla korurken; diğer yandan (muhtemeldir ki) içinde “doğru” bilgilerin de yer aldığı bir 

enformasyon bombardımanı baĢlatarak, bu ihtiyacı karĢılama yollarını aramıĢlardır. Ancak, bu 

bilgilerin sunumundaki sorunlar yalnızca “doğruluk” boyutuyla ortaya çıkmamıĢ ek olarak, çeĢitli amaç 

ve hedeflerle “manipulasyon” kuĢkularını da yoğun olarak gündeme taĢımıĢtır. Bu durum, etnik 

konulardaki hassasiyetlerden kaynaklanıyor olabileceği gibi, bilgiye sahip olmanın maliyetinin 

yüksekliği ve sonuçta, bilginin bir yatırım gibi düĢünülmesi veya silah gibi kullanılıyor olmasından da 

kaynaklanabilir. Dolayısıyla bu açılardan bakıldığında, çalıĢma, yukarıda ifade edilen sorunun ortadan 

kaldırılmasına yônelik bir giriĢim olarak değerlendirilmelidir. Zira kullanılan veriler eksikleriyle birlikte 

vardır ve ortadadır. Yapılması gereken, eldeki verilerin belirli bir disiplin çerçevesinde analiz edilerek 

siyaset üretenlerin ve okuyucunun hizmetine sunulmasıdır. 

Uzun ve hareketli bir tarihsel geçmiĢe sahip olan Türkler; bunun doğal bir sonucu olarak 

yeryüzünde oldukça geniĢ bir coğrafyaya dağılmıĢ olarak yaĢamaktadırlar. Türk adını taĢıyan ve 

belgelenmiĢ ilk halk M.�. 6. yüzyılın ortalarında bugünkü Moğolistan‟ın kuzey-doğusunda Orhon ve 

Selenga nehirleri kıyısında ortaya çıkmıĢtır. 

Bugün Türkler, bağımsız olarak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti, �zbekistan, Türkiye ve Türkmenistan topraklarında yaĢamaktadırlar. Türk devletlerinin 

sınırları dıĢındaki Türk nüfusun ônemli bir kısmını eski Sovyetler Birliği toprakları üzerinde yaĢayan 

Türkler oluĢturmaktadır. Bu coğrafyada bulunan Türk toplulukları Orta Asya ve Kafkasya‟nın yanı sıra, 

Orta Volga ve Güney Urallar arasındaki bôlgelere de dağılmıĢlardır. Yoğun biçimde yaĢadıkları diğer 

bir bôlge ise Sibirya bôlgesidir. Aynı zamanda eski Sovyetler Birliği‟nin batı bôlgesi olarak adlandırılan 

ve Moldova, Batı Ukrayna ve Litvanya Cumhuriyetlerini kapsayan coğrafyada da Türk toplulukları 

bulunmaktadır. Günümüzde Türk nüfusun azınlık olarak yaĢadığı bôlgelerin dağılımına bakıldığında, 

Avrupa ve Balkan ülkelerinden, Orta Doğu ve Orta Asya‟ya, Avustralya kıtasından Amerika BirleĢik 

Devletleri‟ne kadar uzanan geniĢ coğrafyaya yayıldıkları gôrülmektedir. Türkler, Ġran, Irak, Suriye, 

�rdün ve Afganistan gibi Orta Doğu ülkelerinde ve �in ve Moğolistan gibi Orta Asya ülkelerinde de 
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yaĢamaktadırlar. 

Azerbaycan, 19. yüzyılın sonunda en büyük petrol üreticisi ülkedir. Sovyetler Birliği‟ne 

bağlandıktan sonra geri teknoloji, verimsiz ve yetersiz petrol üretiminden ve ayrıca bunu tam olarak 

doğrudan ülke ekonomisine aktaramamaktan dolayı az geliĢmiĢ ülkeler sınıfına düĢmüĢtür. 

Bağımsızlığını kazandıktan sonra ise, Ermenistan ile silahlı çatıĢmalarda ülke topraklarının yüzde 

20‟sini kaybetmiĢtir. 

Azerbaycan, Türkiye, Ġran ve Rusya ile iliĢkilerini geliĢtirmektedir. Kafkaslar‟ın en fazla nüfusa 

sahip olan ülkesidir. Sovyetler Birliği dôneminde olduğu gibi günümüzde de Azerbaycan nüfusu ağır 

ekonomik koĢullarla karĢı karĢıya bulunmaktadır. YaklaĢık bir milyon Azerbaycan Türkü çalıĢmak 

amacıyla Rusya Federesrasyonu‟na gôç etmiĢtir. Yine yaklaĢık bir milyon Azerbaycan Türkü, 

Karabağ‟daki savaĢ nedeniyle kaçkın durumuna düĢmüĢ ve yıllardan beri tarifsiz sıkıntı ve eziyetlere 

gôğüs germektedir. Ermenistan ile toprak anlaĢmazlığı ülkenin pamuk, üzüm ve tahıl üretilen en 

verimli topraklarının elinden çıkmasına yol açmıĢtır. 

Kazakistan, eski Sovyetler Birliği‟nin ikinci büyük ülkesidir. Batıdan doğuya, Hazar denizinden 

�in sınırına kadar 3000 kilometre geniĢliğindedir. Kuzeyde Rus steplerine, güneyde Orta Asya‟ya 

uzanmaktadır. Bu iki bôlge çok az nüfusun yaĢadığı geniĢ çôlleĢmiĢ bir arazi ile ayrılmaktadır. 

Kazakistan 2,7 milyon metrekare olan yüzôlçümü ile Rusya Federasyonu ve �in Halk 

Cumhuriyeti‟nden sonra Asya‟da en geniĢ topraklara sahip üçüncü ülkedir. Kazakistan Ulusal Ġstatistik 

Enstitüsü‟nün verilerine gôre 1993 yılında ülke nüfusu 16.901.075 kiĢiden oluĢmaktadır. 1954 yılında 

Kazakistan‟daki iĢlenmemiĢ toprakları iĢlemek üzere Rusya‟dan, Ukrayna‟dan, Beyaz Rusya‟dan ve 

Moldova‟dan bu ülkeye 150.000 kiĢi gelmiĢtir. Sovyet yônetiminin RuslaĢtırma politikası sonucu 

Kazak Türklerinin ancak yüzde 45‟i kendi ana dilini konuĢabilmektedir. Rus varlığı orduda olduğu 

kadar hükümette de kendini hissettirmektedir. 150.000 kiĢilik orduyu yôneten subayların yüzde 60‟ı 

Rustur. Diğer yandan kabinedeki otuz altı bakandan onu Rus olduğu gibi, BaĢbakan Sergeyi 

Tereçenko da Rus kôkenlidir. En yaygın din, Ġslam dinidir. Bunu Hıristiyanlık takip etmektedir 

(Trutanow, 1995). Sovyet dôneminde Kazakistan‟ın yurtdıĢından satın aldığı sanayi ürünlerinin yüzde 

85‟i Sovyet Cumhuriyetlerinden gelmiĢtir. ĠĢletmelerin yüzde 70‟i Rusya‟da bulunan diğer iĢletmelerle 

ticari iliĢkide bulunmuĢtur. Sovyetlerin dağılması ülkede çok ağır ekonomik koĢulların oluĢmasına yol 

açmıĢtır. Sovyetlerin dağılmasından sonra 70.000 nüfuslu Türatam Ģehri tamamen Rus 

vatandaĢlığına geçmiĢtir. 

Ekonomik ve sosyal reformların baĢarısızlıkla sona ermesi durumunda, ülkenin etnik olarak 

istikrarsız hale gelebileceği ihtimali, üzerinde ciddi olarak durulması gereken bir konudur. Kazak 

Türklerinin kaderlerini kendilerinin çizmesi gerektiğini savunan Kazak milliyetçiliği ancak kırsal 

kesimde taraftar bulabilmiĢtir. �zellikle, ülkenin ortasında yer alan bôlgelerde halen boy geleneğinin 

ve Ġslam dininin etkisi hissedilmektedir. Ġslam dini Kazakistan‟da derin kôklere sahip değildir. Ancak, 

gôçerlerin liderleri 8. yüzyılda sadece yüzeysel olarak Ġslam dinini kabul etmiĢlerdir. Bôylece gôçerler 

arasında Ġslam dininin Ģekilsel kuralları ile çok tanrılı bir dinin karıĢımı olan bir inanç sistemi 
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doğmuĢtur. 

Ruslar çoğunlukla ülkenin kuzeyinde ve eski baĢkent Almatı‟da yaĢamaktadır. Bağımsızlık 

sonrası Alman azınlığın büyük bir kısmının ülkeyi terk etmesinden sonra Rus azınlıktan da 

Kazakistan‟ı çeĢitli nedenlerle terk edenler olmuĢtur. Bu nedenlerin arasında ekonomik güçlükler, 

eğitimin Kazakistan Türklüğüne bağımlı kalması, Rusların dıĢlanma eğiliminin artması, resmi dil olan 

Kazakçayı ôğrenme zorunluluğu ônemli yer tutmaktadır. 

Kazakistan‟da yoğun bir sanayileĢme gôrülmemektedir. �retim daha çok zirai ürünlerde 

yoğunlaĢmaktadır. �alıĢma çağındaki nüfusun yüzde 23‟ü tarım sektôründedir. Tarım ürünleri milli 

üretimin üçte birini oluĢturmaktadır. Sulanabilir 35 milyon hektar arazinin 23 milyonu baĢta buğday 

olmak üzere tahıl ürünlerine ayrılmıĢtır. 

Kırgızistan, 198.500 kilometrekarelik toprak büyüklüğü ile Kazakistan, �zbekistan, Tacikistan ve 

�in Halk Cumhuriyeti ile ortak sınırlara sahiptir. �lke 7500 metreye varan yüksek dağları dolayısıyla 

Orta Asya‟nın su kulelerinden birisi olarak adlandırılmaktadır. Kırgızistan, bôlgedeki beĢ devlet 

arasında kôklü yapısal değiĢikliklere giriĢen tek devlet olma ôzelliğine sahiptir. �lke nüfusu 4.5 milyon 

kiĢiden oluĢmaktadır. Rusların bir kısmı komĢu ülke Tacikistan‟daki iç savaĢtan sonra, kitleler halinde 

ülkeyi terk etmiĢlerdir. Ruslar çoğunlukla baĢkent BiĢkek‟te ve kuzeydeki dağlık bôlgelerde 

yaĢamaktadırlar. OĢ bôlgesinde �zbek nüfusunun yoğunlaĢtığı gôrülmektedir. 1924 yılında 

Kırgızistan Cumhuriyeti‟ne bağlanan OĢ Ģehri, 1990 yılında �zbekler ile Kırgızlar arasında 

çatıĢmalara sahne olmuĢtur. 

Yıllık petrol üretimi 140 bin tondur. Temel ihtiyaç maddelerinde Bağımsız Devletler Topluluğu‟na 

bağımlıdır. Kômür üretiminin yarısı kendi ihtiyacını karĢılamakta ve orta vadede yıllık üretimin 3 

milyon tona çıkarılması hedeflenmektedir. Yıllık 12 ile 14 milyar kilovat saat elektrik üretmekte ve bu 

üretimi �zbekistan, �in ve Kazakistan‟a satmaktadır. En büyük sanayi iĢletmeleri BiĢkek‟te 

yoğunlaĢmıĢtır. Eski Sovyetler Birliği‟ne hammadde bağımlılığından dolayı bazı sektôrlerde üretim 

tamamen durmuĢtur (Giroux, 1995). 

�zbekistan‟ın yüzôlçümü 447.000 kilometrekareye ulaĢmaktadır. Kazakistan, Türkmenistan, 

Kırgızistan, Tacikistan ve Afganistan ile sınır komĢusudur. Ancak, Hazar denizine çıkıĢı yoktur. Eski 

Sovyetler Birliği‟nin 1924 yılındaki milli sınırların belirlenmesi politikası uyarınca Tacikistan ve 

Kırgızistan ile olan Fergana bôlgesindeki sınırları iç içe girmiĢtir. Yoğun bir nüfusa sahip bu bôlge 

toprak ve su mülkiyetinden kaynaklanan etnik çatıĢmalara sahne olmuĢtur. Rusların ônemli bir 

bôlümü 1989 yılından itibaren �zbekistan‟ı terk etmiĢlerdir. Kalanlar, çoğunlukla baĢkent TaĢkent‟te 

yaĢamaktadır. 

�zbekistan, sanayi ve üretim sektôrlerinde Sovyetler Birliğini‟nin dağılmasının sonuçlarından en 

az etkilenen ülkeler arasındadır. �ç yıl boyunca üretiminin yüzde 2‟sinden fazlasını kaybetmemiĢtir. 

Ancak siyasi bağımsızlık, ôzellikle de Rusya Federasyonu‟na olan sanayi bağımlılığını gôzler ônüne 

sermiĢtir. Bu bağımlılık baĢta pamuk ipliği olmak üzere yiyecek maddeleri, sanayi ürünleri gibi ônemli 
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sektôrlerde kendisini hissettirmiĢtir. Bununla birlikte �zbekistan‟ın birçok doğal kaynaklarının 

iĢletmeye açılması durumunda kısa bir sürede bu güçlüğü aĢması beklenmektedir. �lkede doğalgaz 

üretimi 1994 yılında 47,2 milyar metreküpe çıkmıĢtır. 1994 yılında Kazakistan‟a 2.9 milyar metreküp 

doğalgaz satmıĢtır. �zbekistan‟ın yakın bir gelecekte dünyadaki ilk 10 doğal gaz üreticisi arasına 

girmesi beklenmektedir. 

Pamuk ihracatı ülkenin en büyük dôviz kaynağıdır. �zbekistan Cumhuriyeti‟nde kapasite 

yetersizliği nedeniyle ancak ipliğin yüzde 12‟si iĢlenebilmekteydi ve son zamanlara kadar yerel 

ihtiyaçlar için Rusya Federasyonu‟na iĢlenmek üzere pamuk gônderilmiĢtir. Nüfusun yarısından çoğu 

kırsal kesimde yaĢamakta, iĢlenen 4.2 milyon hektar arazinin tamamı sulanmaktadır. Sulanabilir 

arazinin yüzde 40‟ı pamuk üretimine ayrılmıĢtır. �lke, yılda 4 milyon tonluk pamuk üretimi ile dünyada 

üçüncü sırada yer almaktadır (Giroux, 1995). 

Hazar denizine açılan kıyıları ile Türkmenistan, Ġran, Afganistan, �zbekistan ve Kazakistan ile 

de ortak sınırları sahiptir. Diğer Orta Asya ülkelerinin tersine, sınırları çok aĢırı derecede belirlidir. 

Türkmenistan toprakları içinde komĢu ülkelerden kaynaklanan demografik ve etnik baskı 

hissedilmemektedir. 350.000 kilometrekaresi çôl olan 488.100 kilometrekare büyüklüğünde bir ülkedir. 

Türkmenistan Cumhuriyeti Orta Asya‟da çok ôzel bir konuma sahiptir. Sosyal, demografik, ekonomik 

ôzellikleri ve doğal kaynaklarıyla 1960‟lı yılların baĢındaki Kuveyt‟i andırmaktadır. Ġki yıllık 

durgunluğun ardından, ekonomisi canlanmaya baĢlamıĢtır. CumhurbaĢkanı Saparmurat TürkmenbaĢı 

(Niyazov) reform hareketlerinde dengede kalmayı tercih etmiĢ ve bu tercih ülkeyi belli bir süre 

uluslararası kredilerden alıkoymuĢtur. Türkmenistan doğalgaz, petrol, kimya sanayi ve pamuk gibi 

zengin kaynaklarını en iyi Ģekilde değerlendirmek için daha güvenilir piyasalara açılmak ve yabancı 

yatırımı çekmek ihtiyacı hissetmektedir. 

Ruslar baĢkent AĢkabat nüfusunun yarısını teĢkil etmekte ayrıca, Hazar denizi kıyısındaki 

TürkmenbaĢı Ģehrinde ve �zbekistan sınırına yakın bôlümde yoğun bir Ģekilde yaĢamaktadırlar. 

�lkenin tek tip etnik yapısı ve Ruslara sağlanan çifte vatandaĢlık hakkı gibi nedenlerle ülke dıĢına çok 

az gôç verilmiĢ, bu sayede de nüfusun kalifiye kısmı muhafaza edilebilmiĢtir. Bu denge durumu 

TürkmenbaĢı‟nın yürüttüğü politikalar sayesinde korunabilmiĢtir. Halkın refah seviyesini korumak 

amacıyla devlet büyük yardımlar yapmaktadır. �zbekistan ile Ceyhun nehrinin sularının kullanılması 

konusunda anlaĢmazlık bulunmaktadır. Bu konudaki anlaĢmazlıklar 1991 yılında gündeme gelmiĢtir. 

Türkmenistan‟ın geleceği her Ģeyden ônce potansiyel gücünün değerlendirmesine bağlıdır. Yeraltı 

kaynaklarının iĢletilmesi, rafinerilerin kapasitesinin geliĢtirilmesi ve ihracatın artırılması büyük 

yatırımlara bağlıdır. Enerji sektôrünün tamamı devlet tarafından iĢletilse de Türkmenistan‟ın bunları 

tek baĢına gerçekleĢtirmesi mümkün değildir. �lkenin Bağımsız Devletler Topluluğu‟na ihracatı mal 

mübadelesi Ģeklinde gerçekleĢmektedir. Dolayısıyla, dôviz karĢılığı ihracat büyük ônem taĢımaktadır. 

Bu nedenle, yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye çekilmesi üzerindeki çalıĢmalara hız verilmiĢtir. 

Türkmenistan‟da ziraat ürünleri gayrisafi milli hasılanın yüzde 46‟sını oluĢturmaktadır. Ancak, bu 

üretim miktarı ülke nüfusunun ihtiyacının yarısını karĢılamaktadır. Toplam ülke topraklarının sadece 
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yüzde 2.5‟unu oluĢturan iĢlenebilir arazilerin tamamı Ceyhun ile Karakum nehirleri ile sulanmaktadır. 

En büyük zirai üretim pamuktur. Keza, iĢlenebilir toprakların yarısı pamuk üretimine ayrılmıĢtır. Koyun 

yetiĢtiriciliği ancak ülkenin iç et tüketimini karĢılayabilmektedir. Fakat, süt üretiminde açık vermektedir. 

�lke tahıl ihtiyacının üçte ikisini, süt ihtiyacının yarısını, Ģeker ihtiyacının ise tamamını ithal 

etmektedir. Meyve sebze üretimini geliĢtirerek bu oranı yüzde 50‟ye çıkarma çalıĢmaları sürmektedir. 

TürkmenbaĢı limanından yapılan deniz ürünleri ihracatı azalmaktadır. Hazar denizinin 

kirlenmesi bunun en büyük nedenlerinden birisi olarak gôrülmektedir. Karaboğaz kôrfezinin kuruması, 

ôzellikle Karakum kanalındaki sulama sistemindeki su kayıpları, bütün sahil ülkeleri etkileyen Hazar 

denizinin sularının yükselmesi ülkenin karĢı karĢıya bulunduğu çevre sorunlarıdır atmıĢtır (Giroux, 

1995). 

2. Yôntem, Kaynaklar ve 

Sınırlılıklar 

Dünyanın her yerindeki Türklerin demografik durumlarını dün, bugün ve yarın çizgisinde ortaya 

koymayı amaçlayan bu makale, eldeki veriler ôlçüsünde sağlıklı ve güvenilir bilgileri okuyucunun 

dikkatine sunmak için kaleme alınmıĢtır. Bunun için, nüfusun iki ayrı noktadaki seyrini dikkate alarak, 

toplam nüfusu tahmin eden matematiksel yôntem kullanılmıĢtır. Sürekli artıĢın sôz konusu olduğu bu 

yôntem, “üssel artıĢ yôntemi” olarak adlandırılmaktadır. 

Yazının genel planında ve tablolarda ülke isimleri alfabetik sıraya uygun olarak verilmiĢtir. 

Ayrıca siyasa yapıcıların ve okuyucunun Türk Dünyası‟nın bulunduğu yeri iyi tahlil edebilmelerine bir 

katkı sağlamak maksadıyla ele alınan demografik kriterlerle ilgili olarak en üstten ve en alttan ikiĢer 

ôrnek ülke, tablolara dahil edilmiĢtir. �rneğin, nüfus yoğunluğunun incelendiği tabloda, nüfusu en 

yoğun ülkelerden ikisi (Hollanda ve Japonya) üstte, nüfusu en seyrek ülkelerden ikisi de (Kanada ve 

Rusya Federasyonu) altta verilerek bir kıyaslama imkanı yaratılmaya çalıĢılmıĢtır. 

�alıĢmada nüfus yapısına iliĢkin veriler değiĢik kaynaklardan derlenmiĢtir. Türk devletleri için 

BirleĢmiĢ Milletler; Avrupa ve Balkan ülkelerinde yaĢayan Türk azınlıklar için Avrupa Konseyi ile 

Avrupa Ġstatistik KuruluĢu‟nun (Eurostat) yayınlarından faydalanılmıĢtır. Orta Asya‟da yaĢayan Türk 

toplulukları için, eski Sovyetler Birliği‟nin 1979 ve 1989 yılı genel nüfus sayımı verileri kullanılmıĢtır. 

Dünya Bankası, BirleĢmiĢ Milletler ve ona bağlı bir kuruluĢ olan Nüfus Fonu (UNFPA) verileri, 

Türkiye‟yle ilgili olarak yeri geldikçe Devlet Ġstatistik Enstitüsü verileri ve nihayet yukarıda zikredilen 

kaynakların yeterli olmadığı durumlarda ise, demografik olarak ciddi bulunduğu için kaynaklar 

arasında gôsterilen diğer yerli ve yabancı eserlere müracaat edilmiĢtir. 

Bütün bunlara rağmen, az sayıda da olsalar, Kanada‟da yaĢayan Türkler için bir bilgiye 

ulaĢılamamıĢtır. Amerika BirleĢik Devletleri‟nde yaĢayan Türkiye kôkenli nüfus tahmin edilenin onda 

biri kadar gôzükmektedir (+180.000). Bu durum çoğunlukla ABD‟ye gitmek için illegal yolların tercih 

edilmesinden kaynaklanmaktadır. ABD‟de Türkiye menĢeli olmayan Türk nüfus zaten kayıtlara 
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yansımamaktadır. Aynı durum Batı Avrupa ülkeleri ôzellikle de Almanya için sôz konusudur. 

Almanya‟da legal olarak bulunan Türk vatandaĢlarının en az yarısı kadar kaçak kalanların olduğu 

konusunda yaygın bir kanaat vardır (+800.000). Yine baĢta Almanya ve Fransa olmak üzere Batı 

Avrupa ülkelerinde baĢta Azerbaycan olmak üzere Türk devlet ve topluluklarına mensup pek çok 

insan bulunmaktadır. Bunlar da kayıtlarda gôzükmemektedir. Aynı Ģekilde Irak Türkmenlerinin gerçek 

sayılarının yalnızca yarısının kayıtlarda olduğu düĢünülmektedir (+1.200.000). Ġran‟da eyaletler etnik 

gruplara gôre bôlümlendiği ve nüfus kayıtları da eyalet yapısına gôre tutulduğu için ôzellikle sayıca en 

kalabalık grubu oluĢturan ve kendi eyaletleri olan Erdebil, Urumiye ve Tebriz dıĢındaki Hemedan, 

Zencan, Save, Tahran gibi eyaletlerde de yoğun olarak yaĢayan Güney Azerbaycan Türklerinin ise 

yaklaĢık olarak yarısının kayıtlarda gôrülmediği genel kabul gôren bir durumdur (+10.500.000). �in‟de 

ise ôzellikle Doğu Türkistan bôlgesinde yaĢayan Uygur nüfusu konusunda var olan bilgilerin gerçek 

nüfusun sadece üçte birini yansıttığı düĢünülmektedir (+24.000.000). Burada eksik gôzüktüğü 

varsayılan nüfusun Tablo 19‟daki düzeltilmiĢ sonuçlarına ulaĢabilmek için herbirinin kendi tablosunda 

verilen 2000 yılı rakamlarına eklenmesiyle aynı yıl sonuçları elde edilmiĢtir. 2025 yılı için ise 

düzeltilmiĢ 2000 yılı rakamlarına herbirinin kendi artıĢ hızları uygulanarak bir sonuca ulaĢılmıĢtır. Bu 

iĢlemlerin ayrıntısına yazıda yer verilmemiĢtir. Bunun nedeni Tablo 18‟in rakamlarının kaynakları 

itibarıyla daha güvenilir bulunmasıdır. 

Türkiye nüfusunun etnik kompozisyonu konusundaki bilgi eksikliği veya var olan verilerin 

açıklanmaması ise oldukça düĢündürücü bir durumu ortaya koymaktadır. Zira, bu verilerin 

açıklanmaması sonucunda, ne yazık ki, etnik temelli, ayrılıkçı-bôlücü talepler dile getirilirken 

rakamların abartıldığı, gerçeklikten ve bilimsellikten uzaklaĢıldığı da bu çalıĢmayla bir kez daha ortaya 

konulmuĢtur. 

Bu bağlamda üzerinde durulması gereken bir diğer ônemli husus ise Türkiye‟nin etnik 

kompozisyonu hakkında bilinen güvenilir verilerin niteliği konusudur. Devlet Ġstatistik Enstitüsü, ilki 

1927 yılında olmak üzere ve 1935 yılından itibaren her beĢ yılda bir yapılan nüfus sayımlarında 1985 

yılına kadar “ana dil” ve “ikinci dil” bilgilerini derlemiĢtir. 1990 yılı nüfus sayımından itibaren 

sorulmayan “ana dil” sorusuyla ilgili açıklanan en son veriler 1965 yılına aittir. Hacettepe �niversitesi 

Nüfus Etütleri Enstitüsü‟nden Toros ve arkadaĢları 1992 yılında konunun “hassasiyet” kazanması 

üzerine bir çalıĢma yapmıĢlardır. �alıĢmada, 1935 ve 1965 yıllarına ait verileri kullanarak, çalıĢmanın 

yapıldığı yıl olan 1992 yılına bir projeksiyon gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu makalede de, konuyla ilgili tek 

yazılı eser olan anılan kaynağa dayalı olarak 2000 ve 2025 yılı projeksiyonları yapılmıĢtır. “Ana dili 

Türkçe olan nüfusun toplam nüfus içindeki payı, 1935 yılında %89.1, 1965 yılında %90.1 ve 1992 

yılında %91.9‟dur. Gôrüldüğü gibi, 1935-1992 dôneminde ana dili Türkçe olan nüfus yaklaĢık %3 

artmıĢtır. Bu artıĢ, ana dili Türkçe olan nüfusun artıĢ hızının (%2.37), ôzellikle kendisinden sonra en 

çok konuĢulan ana dil olan Kürtçeyi konuĢan nüfusun artıĢ hızından (%1.57) oldukça yüksek 

olmasının bir sonucu olarak gôrülebilir. ArtıĢlardaki bu fark o zamanın mortalite (ôlümlülük) 

farklılıklarının bir sonucu olabilir.” (Toros vd., 1992). Arapçayı ana dil olarak konuĢanların oranındaki 

yüksek artıĢın nedeni ise, bu dilin en yoğun konuĢulduğu il olan Hatay‟ın 1939 yılında anavatana 
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katılmasıdır. “Bunların dıĢındaki dilleri konuĢan nüfusun sayısal ve oransal azalıĢı, bu grupların ana 

dilleri yerine Türkçeyi ana dil olarak belirtmiĢ olmaları ile açıklanabilir. �zellikle diğer Kafkas dilleri 

grubunda yer alan Abazaca, �erkezce, Gürcüce, Lazca, Doğu Avrupa dilleri grubunda yer alan 

Arnavutça, BoĢnakça, Pomakça ve Acemce gibi dilleri konuĢan vatandaĢlarımızın, yurtdıĢına ônemli 

bir gôç vermedikleri düĢünülürse, Türkçeyi ana dil olarak benimsemiĢ oldukları sôylenebilir..” (Toros 

vd., 1992). Aynı çalıĢmanın dikkati çeken bir baĢka bulgusu ise, ana dili Kürtçe olan vatandaĢlarımızın 

1935-1965 dônemindeki artıĢ hızının Doğu ve Güneydoğu Anadolu dıĢındaki bôlgede daha yüksek 

olduğudur. Bu durum mortalite farklılıklarıyla ilgili olarak sôylenenleri haklı çıkardığı gibi, iç gôçle ilgili 

olarak da ipuçları vermektedir. Anılan çalıĢma etnik grupların nüfusunun tespit edilmesinden çok, 

etnik grupların konuĢtuğu dilleri ana dil olarak konuĢan nüfusu yansıtmaktadır. Yeri gelmiĢken 

belirtilmesi gereken ônemli bir gerçek ise ana dilinin benlik algısının ônemli bir unsuru olduğu 

gerçeğidir. Etnik grupların evlilik gibi nedenlerle flulaĢtığı durumları da gôz ônüne alan çalıĢma ikinci 

dil olarak Kürtçeyi belirtenleri de hesaplara dahil etmiĢtir. “Kürt kôkenli nüfusun doğurganlık düzeyinin 

oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. Bu yôrelerde mortalitenin de yüksek olduğu bilinmekle birlikte, 

yıllık nüfus artıĢ hızı olarak %1.57 sayısı gerçekçi gôrünmemektedir. Bu nedenle, 1965 yılında Kürt 

kôkenli nüfusun en yoğun bulunduğu Siirt ilinin 1935-1965 dônemindeki yıllık artıĢ hızı (%1.91) 

kullanılırsa 1992 yılı için ikinci dili Kürtçe olan nüfus da dahil, toplam olarak yaklaĢık altı buçuk milyon 

Kürt nüfusa eriĢilmektedir. Olası en üst sınırı bulmak için yıllık %3.33‟lük bir artıĢ varsayılabilir. Bu 

durumda, gerek ana dil gerekse ikinci dil olarak Kürtçe konuĢan vatandaĢlarımızın toplamı 7.224.402 

olmaktadır..” (Toros vd., 1992). Bu makale çerçevesinde ise, bu rakama 1992 yılı için hesaplanan 

“Kırmanca, KırdaĢça, diğer, bilinmeyen” kategorisindeki 1965 nüfus sayımının 11. dil grubu da 

eklenerek maksimum 7.275.571 sayısına ulaĢtırılmıĢtır. Daha sonra artıĢ hızının hiç düĢmeden 

devam ettiğini varsayarak -ki artıĢ hızının düĢmeden 2000 yılına kadar gelebilmesi ve bôylece 2025 

yılına kadar devam edebilmesi her türlü demografik dônüĢüm teorisine aykırı ve imkansızdır- 2000 ve 

2025 yıllarına projeksiyonlar gerçekleĢtirilmiĢtir. 2000 yılında bu sayı en az 7.756.376 en çok 

9.531.140 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sayılar oransal olarak %11.8 ile %14.5 değer aralığına, Türk 

kôkenli vatandaĢlarımızda ise oransal olarak %83.6 ile %86.5 değer aralığına karĢı gelmektedir. 2025 

yılı için Kürtçe konuĢan vatandaĢlarımızın sayısı en az 12.182.322, en çok 19.388.766 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bu sayılar oransal olarak %14.2 ile %22.6 aralığına karĢı gelmektedir, Türk kôkenli 

vatandaĢlarımız ise oransal olarak %75.1 ile %83.3 aralığında bir değere sahip olacaktır. Kürtçe 

konuĢan nüfusla ilgili olarak verilen rakamlar ve yapılan projeksiyonlar nüfus sayımlarında aynı ana 

dili grubuna alındığı için Zazaca konuĢan nüfusu da kapsamaktadır. 

1997 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu‟nun yoğun terôr ve gôç yaĢanan 15 ili ve Güney ve 

Batı Anadolu‟nun terôr bôlgesinden yoğun gôç alan 6 ilinde yaptırılan bir araĢtırmanın “anadil” ve 

“hane içinde en çok konuĢulan dil” verilerinin ortaya koyduğu durum Türkçenin günlük hayatta büyük 

ôlçüde kullanıldığını, bunun dıĢında evlerde kullanılma oranlarının da ihmal edilemeyecek ôlçüde 

olduğunu gôstermektedir. Evde en çok konuĢulan dilin anadillere gôre dağılımına bakıldığında, anadili 

Kırmançı olanların %17.9‟u, anadili Zazaca olanların %44.3‟ü ve anadili Arapça olanların %60.6‟sı 

evde en çok Türkçe konuĢmaktadır. Bu durumun gôç ve eğitim fırsatlarında geliĢme kaydedilmesi gibi 
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nedenlerle, zaman içerisinde ve kuĢaklar arasında giderek daha da Türkçenin lehine olacak Ģekilde 

evrileceğini ifade etmek, yanlıĢ bir ôngôrü olmasa gerektir. 

Türk Dünyası toplam nüfusu iki ayrı tabloda (Tablo 18 ve 19) gôsterilmiĢtir. Bunlardan ilkinde 

yukarıda ifade edilen noktalarda herhangi bir düzeltmeye gidilmemiĢtir. Ġkincisinde ise gerekli 

düzeltmeler yapılarak bir sonuç ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. �zellikle belirtmek gerekir ki, bu ikinci 

tablonun ortaya koyduğu rakamlar “Türk” kavramının dar anlamıyla yani sadece Türkçe konuĢan 

nüfus üzerinde bir tahmini içermektedir. Dolayısıyla, pek çoğu her ne kadar Türk devletlerinin 

vatandaĢı olsalar ve/veya Türk kültür dairesi içerisinde olsalar da birinci tabloda bulunup, ikincisinde 

yer almayan unsurlar vardır. Bunların ilki, beĢ Türk Cumhuriyetinde yaĢayan Rus nüfustur. Ġkincisi, 

Kafkasya‟da yaĢayan azınlıklardan ana dili Türkçe olmayanlardır. �çüncüsü ise, ana dili Kürtçe olan 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarıdır. Buna karĢılık Tablo 18‟de yer almamakla beraber Tablo 19‟a 

ABD, Almanya, Irak, Ġran ve �in‟de yaĢayan Türklerle ilgili düzeltmeler ilave edilmiĢtir. Her iki tabloda 

da Türklerin toplam nüfusunu hesaplarken bir dublikasyona yol açmamak için Tablo 14‟ün Orta Asya 

bôlümünde yer alan ve zaten bulundukları ülkelerde toplama dahil edilmiĢ bulunan Karakalpak ve 

Uygurların nüfusları çıkarılarak bir sonuca ulaĢılmıĢtır. 

Türk Cumhuriyetlerinde esas unsuru teĢkil eden nüfusla, Rus nüfusun artıĢ oranları arasında 

ciddi farklılıklar mevcuttur. Kaldı ki, bu oranlar 1979 ve 1989 Sovyet nüfus sayımı verilerine 

dayanmaktadır (Anderson vd., 1989). Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte bu ülkelerdeki Rus nüfusu 

adeta bir panik havasında Rusya‟ya geri dônmeye baĢlamıĢtır. Dolayısıyla Türk Cumhuriyetlerinde 

etnik denge bu yazıda hesaplanandan daha büyük oranlarda esas unsur lehine değiĢmiĢtir. Bu durum 

Türk Cumhuriyetleri için aynı zamanda nitelikli iĢgücünün yitirilmesi gibi oldukça olumsuz sonuçlar da 

doğurmuĢtur. 

3. Türk Devletlerinin 

Nüfus Yapısı 

Türk Devletlerinin nüfus yapılarının ele alındığı bu bôlüm, nüfusun miktarı ve artıĢ hızını 

inceleyerek (Tablo 1 ve 2) baĢlamaktadır. Daha sonra sırasıyla nüfusun yerleĢim yerlerine dağılımı ve 

yerleĢim yerlerine gôre artıĢ hızları (Tablo 3), kilometrekareye düĢen nüfus (Tablo 4), ülke bazında 

nüfusun yaĢ ve cinsiyet yapısı (Tablo 5, 6, 7, 8, 9 ve 10), çalıĢma çağı nüfusu ve bağımlılık oranları 

(Tablo 11), cinsiyet ve çocuk-kadın oranları (Tablo 12) ele alınacak ve nihayet kaba doğum ve ôlüm 

oranları, doğal artıĢ oranı, toplam doğurganlık, bebek ôlümlülüğü ve doğuĢtaki yaĢam umudu gibi 

kriterlerin ele alındığı (Tablo 13) alt bôlümle sona erecektir. 

3.1. Nüfusun Miktarı ve ArtıĢ Hızı 

Ġleriki bôlümlerde de sıkça baĢvurulacak olan bir tanımla bu bôlüme baĢlanacaktır. Nüfusun Ġki 

Katına �ıkma/Yarıya Ġnme Süresi: Nüfusun geliĢmesinin zaman içinde kesintisiz cereyan eden sürekli 

bir olay olduğunu kabul eden üssel artıĢ yôntemine gôre nüfusun yıllık artıĢ oranından hareketle 
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hesaplanan süredir. 

Tablo 1‟deki değerlere dikkat edilecek olursa Türk devletlerinde nüfus artıĢı oldukça dikkat 

çekici Ģekilde ve bir istikrar çerçevesinde cereyan etmektedir. Almanya ve Rusya‟da hızları farklı 

olmakla beraber 2000 yılından sonra azalma baĢlamaktadır. Irak ve Libya ise yüksek temposunu bir 

miktar azalmayla muhafaza etmektedir. Rusya‟nın 2000 yılında 146 milyona çıktıktan sonra 2025 

yılına kadar bütün artıĢ varsayımlarına gôre ciddi düĢüĢler gôstererek 141 ila 126 milyon arasında bir 

sayıya inecektir. Almanya‟nın durumu Rusya kadar panik gerektirmese de negatif bir durum arz 

etmektedir. Bu ülkelerin nüfus yapıları gereği sorunları sadece azalma değil ama aynı zamanda 

yaĢlanmadır. AĢağıdan gelen genç nüfus yetersizliğinden dolayı kendi yaĢlılarının sorun ya da ayak 

bağı olarak algılanacakları bir dônem bu tür demografik ôzelliklere sahip toplumların kapısını 

çalmaktadır. Türk devletleri içerisinde en kısa ikiye katlanma süresine 43 yıl ile �zbekistan, sonra 

sırasıyla 46 yıl ile Türkmenistan, 63 yıl ile Türkiye, 69 yıl ile Kırgızistan, 87 yıl ile Azerbaycan ve 

nihayet içinde yoğun olarak bulunan Rus nüfusun artıĢ hızının düĢük olmasından dolayı 116 yıl ile 

Kazakistan gelmektedir. Bu süre Libya için 24 yıl, Irak içinse 29 yıldır (Tablo 1). 

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki nüfus artıĢ hızının Eski Sovyetler Birliği‟nin diğer bütün 

cumhuriyetlerinden daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bu durum, Orta Asya‟da yaĢayan Türk 

nüfusunun ülkenin geri kalanından çok daha hızla artmakta olduğunu gôstermektedir. Bôylece, Rus 

nüfusu içindeki Orta Asya nüfusunun oranı da aynı Ģekilde artmaktadır. 

 

�rnek olarak �zbekistan ele alınırsa nüfusun 1960‟lı yıllarda hızla arttığı, 1968-1969 yıllarında 

bu artıĢın en yüksek seviyesine çıktığı ve ardından iniĢe geçtiği gôrülmektedir. Nüfus artıĢı hızının 

yavaĢlaması ilk ônce 1966-1967 yıllarında Ģehirlerde gôrülmeye baĢlamıĢtır. Aynı geliĢme diğer 

ülkelerde de yaĢanmıĢtır. Kırgızistan‟da net artıĢ hızının 1958-1959 yıllarında 1,909, 1964-1965‟de 

2,022, 1970-1971‟de 2,265 ve 1975-1976‟da ise 2,115 olduğu bilinmektedir. (Vicsnevky, 1988). Ġkinci 

Dünya SavaĢı sonrası gôrülen hızlı nüfus artıĢı gôç hareketlerinden değil de ôzellikle doğal nüfus 

artıĢından ileri gelmektedir. Doğum sayısı çok açık bir farkla ôlüm sayısını geçmiĢtir. Dünyanın en 

eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan bu bôlge 19. yüzyıl sonunda Rus sômürge yônetimine 

geçince kôklü değiĢikliklere sahne olmuĢtur. Bu değiĢiklikler, bôlgenin ekonomik, sosyal ve kültürel 

yapısını da etkilemiĢtir. 

�zbekistan Cumhuriyeti‟ne Eski Sovyetler Birliği‟nin diğer bôlgelerinden gôçmenler gelmiĢ ve 

etnik yapıda farklılıklar daha da artmıĢtır. 1926 nüfus sayımında �zbekistan‟da 91 etnik grup varken 

bu sayı 1959 sayımında 113‟e, 1970 sayımyında ise 123‟e çıkmıĢtır. Kırgızistan‟da bu rakam 1926‟da 

47 iken, 1970‟de 80‟e çıkmıĢtır. �zbekistan‟da esas unsur dıĢındaki halkın oranı (Ruslar, Ukraynalılar, 

Tatarlar, Koreliler, Azeri Türkleri) 1926-1979 yılları arasında yüzde 9,5‟dan yüzde 20‟ye çıkmıĢtır. Aynı 

dônemde �zbek Türklerinin kendi vatanlarındaki oranları yüzde 74,2‟den yüzde 68,7‟ye düĢmüĢtür. 

1950-1995 dôneminden 1995-2025 dônemine geçerken nüfusun ortalama yıllık artıĢ hızında 
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hem geliĢmiĢ Batı toplumları için hem de Türk devletleri için ciddi düĢüĢler ortaya çıkmıĢtır. Irak ve 

Libya gibi toplumlarda artıĢ hızındaki düĢüĢ nispeten düĢük kalmıĢtır. Sôz konusu dônemde Almanya 

ve Rusya zaten %1‟in altında olan değerlerden eksi değerlere gerilerken, Türk Devletleri %2-3 

civarındaki değerlerden yüzde yarım ile bir buçuk arasında bir aralığa gerilemiĢtir (Tablo 2). Türk 

Devletlerinin yônetimleri, artık artıĢ hızındaki düĢüĢü acilen yavaĢlatacak tedbirleri araĢtırmaya 

baĢlamalılar. Zira Batı‟dan bildik tecrübeleri tekrar yaĢamaya gerek olmadığı gibi; demografik 

gôstergeler belirli bir aĢamadan sonra yapılan müdahalelere duyarsız kalmakta ve tepki 

vermemektedir. 

3.2. YerleĢim Yerlerine Gôre 

Nüfus ve ArtıĢ Hızı 

1994 yılında yapılan bir araĢtırmada, Türk Cumhuriyetleri arasında kentsel yerleĢim alanlarında 

yaĢayan nüfus oranının Türkiye‟de en yüksek olduğu ortaya konulmuĢtur. Kazakistan ve 

Azerbaycan‟da toplam ülke nüfusunun yarısından fazlası kentsel yerleĢim bôlgelerinde yaĢamaktadır. 

Bu oranın Kırgızistan‟da en düĢük olduğu gôrülmektedir. Türkmenistan‟da bu oran yüzde 44.8, 

�zbekistan‟da ise yüzde 41.1 olarak açıklanmıĢtır. Nüfusun kentsel alanlarda yaĢama oranı 

geliĢmiĢlik düzeyinin bir gôstergesidir. Ekonomik kalkınma sürecini tamamlamıĢ olan ülkelerde bu 

oran hemen hemen ortadan kalkmıĢ gibidir. Türk Cumhuriyetleri ekonomik ve sosyal kalkınma 

sürecini henüz tamamlamamıĢlardır. Kentsel yerleĢim alanlarında yaĢayan nüfus oranının toplam ülke 

nüfusunun en azından yarısını aĢmıĢ olması da kalkınma sürecinde olumlu mesafe alındığının bir 

gôstergesidir. Kentsel ve kırsal yerleĢim alanları arasında yaĢam kalitesi bakımından çok farklılıklar 

olması, kentleĢme sürecinin henüz tamamlanmadığının bir gôstergesidir. Kentsel ôrgütlenmenin 

devam ettiği gôrülmektedir. 

Kentli nüfusun ortalama artıĢ hızının en yüksek olduğu ülke Türkiye‟dir. 1950-1955 yılları 

arasında kırsal yerleĢim bôlgelerinden kentsel yerleĢim bôlgelerine doğru yoğun bir gôç hareketi 

yaĢanmıĢtır. Benzer bir Ģekilde aynı dônemde Kazakistan‟da da yoğun bir gôç yaĢanmıĢtır. Kırsal 

yerleĢim bôlgelerinden kentsel yerleĢimlere gelen nüfus, doğurganlık davranıĢını aynı Ģekilde 

sürdürmektedir. Bôylece kentsel nüfusun artıĢı hem doğal artıĢdan hem de gôç hareketine bağlı 

olarak arttığı gôrülmektedir. Gôç eden kır nüfusunun doğurğanlık hızları yavaĢ yavaĢ azalmaya 

baĢlamıĢtır. Kazakistan‟ın kentsel nüfus artıĢ hızı Türkiye‟den sonra ikinci en yüksek değere sahiptir. 

Eski Sovyetler Birliği dônemi ülkedeki esas unsur dengesinin bozulması için devamlı Rus nüfus 

yerleĢtirme politikalarının uygulandığı dônem olmuĢtur. 2000 yılından 2015 yılına kadar olan on beĢ 

yıllık dônem için kentsel nüfus artıĢ hızı incelendiğinde, baĢlangıçta en yüksek değerlere sahip olan 

Türkiye ve Kazakistan hariç bütün cumhuriyetlerde artıĢ eğilimi gôstermektedir. 

Türkiye ve Kazakistan hariç diğer dôrt Türk devletinde kentsel nüfus artıĢının artarak devam 

etmesi bu ülkelerde baĢlangıçta kentleĢme düzeyinin nispeten düĢük olması ve Sovyet sonrası 

dônemde kırsal geçim imkanlarının daralmasıyla kentlere doğru bir gôç oluĢmasıyla izah edilebilir. 
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Kırsal nüfus geliĢmiĢ az geliĢmiĢ bütün ülkelerde düĢmektedir. Farklılık sadece bu düĢmenin 

Ģiddetindedir. Ancak belirli bir aĢamadan sonra kır kaynaklı gôçler kentli nüfusun artıĢ hızını açıklama 

ôzelliğini yitirecektir. Kırsal alandan kentsel alana doğru gerçekleĢen gôç nüfusun genç ve dinamik 

kesiminde ağırlık kazanmaktadır. Kırda kalan nüfusun bu nedenden dolayı giderek yaĢlanması kırsal 

doğurganlığı da düĢürecek ve buna bağlı olarak zamanla kentler üzerindeki gôç baskısını da sona 

erdirecektir. Bu aĢamadan sonra kentli nüfusun artıĢının tamamına yakın kısmını kendi doğurganlığı 

açıklayacaktır. Nitekim Türk Devletleri için 2000 yılı kent ve kır artıĢ hızlarına bakıldığında bir taraftan 

diğerine bir akımın var olduğunu gôrebilmek mümkün iken, 2015 yılına gelindiğinde bu iliĢkinin 

bozulduğu ve kentlerdeki artıĢ hızıyla kırsal alandaki azalıĢ hızının benzerliğini yitirdiğini gôzlemlemek 

mümkündür (Tablo 3). 

Kazakistan‟ın baĢlangıçtan itibaren hızlı artıĢ oranlarına ulaĢmasının nedenlerinden biri de eski 

Sovyetler Birliği‟nin doğu bôlgelerindeki tabi kaynakları iĢletmeye açmasıdır. 1950‟li yıllarda 

Kazakistan‟da iĢlenmemiĢ topraklar iĢletmeye açılmıĢtır. Doğu bôlgelerinin zengin doğal kaynakları bu 

bôlgelere olan gôç hareketini hızlandırmıĢtır. 

1950 yılında Türkiye‟de 4.4 milyon kiĢi kentsel yerleĢim alanlarında yaĢamaktadır. Kentsel nüfus 

büyüklüğü Kazakistan, �zbekistan ve Azerbaycan‟da 1 milyonun üzerine çıkmıĢtır. 2015 yılı için 

yapılan tahminlerde, Türkiye‟de 69 milyon kiĢinin kentsel yerleĢim merkezlerinde yaĢaması 

beklenmektedir. Bu sayının �zbekistan‟da 17 milyon kiĢiye ulaĢacağı tahmin edilmektedir. 

Kazakistan‟da kentsel nüfus 14 milyona ulaĢabilecektir. Kentsel nüfus büyüklüğü, Azerbaycan‟da 6 

milyona, Kırgızistan‟da 3.2 milyona ve Türkmenistan‟da 3.1 milyona ulaĢacağı yapılan tahminler 

sonucu ortaya konulmuĢtur. 

Türk Cumhuriyetlerinde kentsel alanlarda yaĢayan nüfusun yüzde dağılımları incelendiğinde, 

1950 yılında Azerbaycan‟da toplam ülke nüfusunun yaklaĢık yüzde 46.3‟ü kentsel alanlarda yaĢadığı 

gôrülmektedir. Diğer bir deyiĢle, kentli nüfus yüzdesi en yüksek olan ülke olma ôzelliğine sahiptir. Aynı 

yılda kentli nüfus yüzdesinin en düĢük olduğu ülkenin ise Türkiye olduğu incelenen veriler sonucu 

ortaya konulmuĢtur. Ġkinci sırada yer alan Türkmenistan bu yerini 1965 yılında itibaren Kazakistan‟a 

bırakmıĢtır. Sadece Kazakistan‟da 1975 yılında kentli nüfus yüzdesi toplam ülke nüfusunun yarısına 

ulaĢmıĢtır. 1950 yılında en az kentli nüfus yüzdesi 21.3 iken bu değerin 1970 yılında 38.4‟e ulaĢtığı 

gôrülmüĢtür. 

2015 yılında itibaren yapılan kentli nüfus yüzdeleri tahminleri incelendiğinde, Kırgızistan dıĢında 

bütün diğer Türk Cumhuriyetlerinde kentsel alanlarda yaĢaması beklenen nüfus yüzdesi toplam ülke 

nüfuslarının yarısını geçeceği tahmin edilmektedir. 2015 yılında, Türkiye‟de toplam ülke nüfusunun 

yüzde 84.5‟inin kentsel yerleĢim alanlarında yaĢaması beklenmektedir. Kentsel nüfus yüzdesinin ikinci 

olarak en fazla yüzdeye sahip olması tahmin edilen Cumhuriyet olan Kazakistan‟da bu yüzde 68.4 

oranında gerçekleĢebilecektir. Daha sonra ise Azerbaycan‟ın yüzde 64.0 olması varsayılan kentsel 

nüfus yüzdesi ile yapılan sıralamada üçüncü sırada yer alması beklenmektedir. Sırasıyla, 

Türkmenistan, �zbekistan ve Kırgızistan gibi diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinin kentsel nüfus yüzdesi 
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sıralamasında yer alacağını sôylemek mümkündür (Tablo 3). 

2015 yılından itibaren kırsal alanlarda yaĢaması beklenen nüfusun toplam ülke nüfusuna 

oranlaması yapıldığında ortaya çıkan sonuca gôre bir sıralama yapıldığında Kırgızistan 

Cumhuriyeti‟nin ilk sırada yer alabileceği gôrülmektedir. En son sırada yer alması beklenen Türkiye 

Cumhuriyeti‟nde bu değerin yüzde 15.5 olarak gerçekleĢeceği tahmin edilmektedir. Daha sonra ise 

�zbekistan Cumhuriyeti ikinci sırada, Türkmenistan Cumhuriyeti üçüncü sırada, Azerbaycan 

Cumhuriyeti‟nin dôrdüncü sırada ve Kazakistan Cumhuriyeti‟nin ise beĢinci sırada yer alması 

beklenmektedir (Tablo 3). 

Sonuç olarak 21. yüzyıl, Türk Cumhuriyetlerinin hızlı bir kalkınma sürecine gireceği ve pek 

çoğunun bu süreci tamamlamıĢ olacağı bir dônem olacaktır. Kırsal yerleĢim alanlarında yaĢayan 

nüfus azalmaya baĢlayacaktır. Doğal olarak, kentsel yerleĢim alanlarında yaĢayan nüfusun artması 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Kırsal alanlarda yaĢayan nüfusun artıĢ hızı daha çok doğal nüfus 

artıĢından dolayı olacaktır. Kentsel yerleĢim alanlarına gôç eden nüfusun, belli bir süre yüksek 

doğurganlık davranıĢını sürdürmesi beklenmektedir. Ġlerleyen zaman içinde kentlerde yaĢayan kırsal 

nüfus bu yüksek doğurğanlık eğilimini terk etmeye baĢlayacaktır. 

KentleĢme düzeyi en yüksekler arasında bulunan Belçika 1950‟den itibaren %90‟ı aĢmıĢtır. 

Belçika 2015‟te %98 oranında kentli nüfusa sahip olacaktır. Esas ilginç olan sonuçlar geliĢmiĢ bir 

tarım ülkesi olduğu kabul edilen Hollanda için gôzlenmiĢtir. En ônemli gelirini tarım ve hayvancılıktan 

kazanan Hollanda 1950 yılında %15.8, 2000‟de %10.7 ve 2015‟te %9.0 oranında kırsal nüfusa sahip 

olacaktır. Dolayısıyla bir Hollandalı tarım iĢçisinin sağladığı katma değerle Türk dünyası rakamları 

karĢılaĢtırıldığında olağanüstü büyük farklılıklarla karĢılaĢılmaktadır. KentleĢme oranında geliĢmiĢ 

Batı ülkelerinin gerisine düĢen Türk ülkeleri Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden ise ileri bir aĢamayı 

tutturmuĢlardır. 

3.3. Nüfus Yoğunluğu 

Nüfus ile üzerinde yaĢadığı toprakların yüzôlçümü arasındaki oran genellikle Nüfus Yoğunluğu 

olarak tanımlanmaktadır. 

Tablo 4: Nüfus Yoğunluğu (kiĢi/km2) 

 Yüzôlçümü  

�lke (1000 km2) 1950 2000 2025 

Hollanda 37 248 389 395 

Japonya 378 221 335 321 

Azerbaycan 87 33 90 112 
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Kazakistan 2.717 2 6 7 

Kırgızistan 199 9 23 30 

�zbekistan 447 14 56 82 

Türkiye 779 27 84 110 

Türkmenistan 488 2 9 13 

Kanada 9.976 1 3 4 

Rusya Federasyonu 17.075 6 9 8  

Kaynak: 1996 Revision of the United Nations World Population Prospects. 

Nüfus yoğunluğu bakımından Türk Devletleri içinde en yüksek değere Azerbaycan sahiptir. 

Daha sonra sırasıyla Türkiye, �zbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kazakistan gelmektedir. 

Kazakistan Türkiye‟nin üç katından büyük coğrafyasıyla nüfus bakımından dünyanın en seyrek 

ülkelerinden birisidir. En yoğun değere sahip olan Azerbaycan bile bu konuda dünyanın en yoğun 

değerlerini taĢıyan Hollanda ve Japonya‟dan üç kat daha seyrek bir yoğunluğa sahiptir. Nüfus 

yoğunluğuyla kalkınma düzeyi arasında doğrudan ya da dolaylı bir sebep-sonuç iliĢkisinden 

bahsetmek mümkün değildir. Zaman zaman nüfusla ilgili lehte yahut aleyhte gôrüĢ sahibi olanların 

ifade ettiği gibi, bizzat nüfus yoğunluğunun düĢük ya da yüksek olmasının ekonomik ve sosyal 

kalkınmanın aĢamalarıyla herhangi bir Ģekilde iliĢkilendirilmesi, bilimsel olarak dürüst ve doğru bir 

davranıĢ tarzı değildir. 

3.4. Nüfusun YaĢ ve Cinsiyet Yapısı 

Bu bôlümde ele alınan ülkelerde nüfus kitlesinin beĢerli yaĢ gruplarına ve cinsiyete gôre 

gôsterdiği bileĢim Ģekli incelenecektir. 

Türk Devletlerinin nüfus yapıları ele alındığında genç nüfusa sahip oldukları ilk dikkati çeken 

unsur olmaktadır. 1950 yılı nüfus verilerine bakıldığında Türk Devletlerinin toplam 39 milyon kiĢilik bir 

nüfusa sahip oldukları gôrülmektedir. Bütün Türk Cumhuriyetleri‟nde toplam nüfusun 2000 yılında 124 

milyona, 2025 yılında ise 167 milyona ulaĢacağı tahmin edilmektedir. Buna gôre en kalabalık Türk 

Devleti Türkiye olacaktır. Türkiye‟yi sırasıyla �zbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve 

Kırgızistan takip edecektir. Kırgızistan 2000 yılında Türkmenistan‟dan daha büyük bir nüfusa sahipken 

2025 yılında Türkmenistan‟ın gerisinde kalacaktır. 

Türk ülkelerinde nüfusun yaĢ gruplarına gôre tasnifinden dünya tarihinin ônemli olaylarının izine 

ulaĢmak mümkündür. I. ve II. Dünya SavaĢlarının yaĢ yapısı üzerindeki etkileri çok açık olarak bütün 

Türk Devletlerinde gôrülmektedir. Nispeten Türkiye‟de II. Dünya SavaĢı‟nın nüfus üzerindeki etkisi 

daha hafif kalmıĢtır. II. Dünya SavaĢı‟na girmemesine rağmen Türkiye nüfusundaki etkinin sebebi 
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erkek nüfusun uzun yıllar silah altında tutulmuĢ olmasıdır. Azerbaycan ve Orta Asya‟daki Türk 

devletlerinin nüfusunda ôzellikle II. Dünya SavaĢı büyük izler bırakmıĢtır. 

3.4.1. Azerbaycan 

Azerbaycan nüfusunun 2000 yılı itibarıyla %4.2‟sini, 2025 yılında ise %1.6‟sını Ruslar teĢkil 

edecektir. Cinsiyet oranları inceleme dônemi boyunca hep kadınların lehinde gerçekleĢecektir. 

1950‟de toplam erkek nüfusun 1.363 bin, kadın nüfusun ise 1.533 bin olduğu anlaĢılmaktadır. Bu 

değerlerin, 2000 yılında sırasıyla 3.842 bin ve 3.986 bine ulaĢtığı bilinmektedir. 2025 yılında ise 4.797 

bin olan erkek nüfusa karĢılık 4.917 bin kadın nüfus tahmin edilmektedir (Tablo 5). 

3.4.2. Kazakistan 

Kazakistan nüfusunun 2000 yılında %44.2‟sini, 2025 yılında ise %34.1‟ini Ruslar teĢkil edeceği 

tahmin edilmiĢtir.1 Kazakistan‟da nüfusun cinsiyete gôre dağılımı incelendiğinde, kadın nüfusun erkek 

nüfustan sayısal olarak daha fazla olduğu gôrülmektedir. 1950 yılı verileri incelendiğinde, yaklaĢık 7 

milyonluk nüfusun 3.244 bini erkek, 3.459 bini kadın; 2000 yılında 17 milyon kiĢinin 8.235 bini erkek, 

8.691 bini kadın; 2025 yılına gelindiğinde ise 20 milyonu aĢkın nüfusun 9.803 bini erkek, 10.242 bini 

kadınlardan meydana gelecektir   (Tablo 6). 

3.4.3. Kırgızistan 

Kırgızistan nüfusunun 2000 yılında %23.4‟ünü, 2025 yılında ise %13.5‟ini Ruslar oluĢturacaktır. 

Kırgızistan‟da yaĢ gruplarına gôre nüfus dağılımı incelendiğinde, diğer Türk Cumhuriyetlerinde olduğu 

gibi genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olduğu sôylenebilir. Cinsiyet farklılaĢmasına gôre 

toplam ülke nüfusu ele alındığında, 1950 yılı verilerine gôre erkek nüfusun 829 bin ve kadın nüfusun 

ise 911 bin; 2000 yılında erkek nüfusun 2.228 bin, kadın nüfusun 2.315 bin kiĢi olduğu bilinmektedir. 

2025 yılı tahminine gôre ise ülkede 2.925 bini erkek, 3.025 bini kadın olmak üzere toplam olarak 

yaklaĢık 6 milyona ulaĢan bir nüfus yaĢıyor olacaktır. Cinsiyet dengesinin ele alınan bütün dônemler 

boyunca kadınların lehine seyrettiği dikkati çekmektedir (Tablo 7). 

3.4.4. �zbekistan 

Eski Sovyetler Birliği‟nde 1989 yılında yapılan genel nüfus sayımına gôre �zbekistan nüfusu 22 

milyondur. �zbekistan‟ın 2000 yılı itibariyla yüzde 7.8‟i, 2025 yılı itibarıyla da %3.8‟i Rus nüfusundan 

oluĢmaktadır. 1950 yılı nüfus verilerine gôre erkek nüfusun yaklaĢık olarak 3.057 bin, kadın nüfusun 

ise 3.256 bin olduğu bilinmektedir. Bu değerler, 2000 yılı için sırasıyla 12.430 bin ve 12.590 bin olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 2025 yılında ise erkek nüfusun 18.178 bin ve kadın nüfusun ise 18.320 bin olacağı 

tahmin edilmektedir (Tablo 8). 

�zbekistan, yetiĢkin ve yaĢlı nüfusun en az olduğu Orta Asya ülkesi olma ôzelliğine sahiptir. 

Diğer bir değiĢle, yetiĢkin ôlümlülüğünün en yüksek olduğu ülkedir. 0-4 ve 5-9 yaĢ grubunda yer alan 

çocuk nüfusunda fazlalığı dikkatleri çekmektedir. �zbekistan Cumhuriyeti‟nde 2000 ile 2010 yılları 
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arasındaki dônem için yapılan nüfusun yaĢ gruplarına gôre tahminleri aynı yıllarda devam etmesi 

beklenen yüksek doğurganlık eğiliminin bir gôstergesidir. Bu dônemde, çocuk ve genç yaĢtaki 

nüfusun genel nüfus içindeki ağırlığı dikkati çekmektedir. 

60 ve daha fazla yaĢ grubunda yer alan nüfusun az olması, nüfusun dinamik bir yapıya sahip 

olacağının bir diğer gôstergesidir. 2000 yılı için yapılan tahminlerde, kadın ve erkek nüfus birbirlerini 

dengelemektedir. Olumlu bir ôzellik olarak nitelendirilebilen bu durum, aynı zamanda ülkedeki cinsiyet 

oranının kabul edilebilir oranlar dahilinde olabileceğinin bir baĢka ifadesi anlamına gelmektedir. 

Nüfusun genç olması ülkeye bir dinamik yapı kazandıracaktır. Fakat, bu olumlu sonuç çalıĢma 

çağındaki nüfusun artması anlamına da gelecektir. Herkese iĢ imkanı sağlanması, ülkedeki yaĢam 

koĢullarının iyileĢtirilmesi gereklidir. Aksi takdirde kentlerde çôküntü bôlgelerinin oluĢması sôz konusu 

olacaktır. �zellikle 2025 yılında yaĢlı nüfus oranının artacağını da sôylemek münkündür. Bu durum, 

yaĢlı nüfus için sosyal ve kültürel aktivitelerin artırılması ve kentlerin yaĢlı nüfusun da ihtiyaçlarına 

cevap verecek Ģekilde düzenlenmesi gerektirecektir. Konu genç nüfus açısından ele alındığında, 

çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesinin ve iĢ imkanlarının artırılmasının gerekliliği ortaya çıkacaktır 

(Tablo 8). 

3.4.5. Türkiye 

1923 yılı nüfus tahminlerine gôre yaklaĢık olarak 12.5 milyon olan Türkiye Cumhuriyeti nüfusu, 

1927 yılında yapılan ilk genel nüfus sayımı sonucuna gôre 13.5 milyona yükselmiĢtir. 1950 yılında 

Türkiye‟de 10.457 bini erkek, 10.354 bini kadın olmak üzere 20.811 bin kiĢi yaĢamaktadır. Ġlk nüfus 

sayımını izleyen yıllarda gôreli olarak düĢük olan ülke nüfusu, Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra 

artmaya baĢlamıĢtır. 2000 yılı verileri incelendiğinde bu hızlı nüfus artıĢı sonucunda ülke 33.199 bini 

erkek ve 32.532 bini kadın nüfus olmak üzere toplam 66 milyona yaklaĢan bir nüfus büyüklüğüne 

sahip olmuĢtur. 2025 yılı tahminlerine gôre 43.005 bini erkek, 42.788 bini kadın olmak üzere 86 

milyona yakın bir nüfus büyüklüğü sôz konusu olacaktır. 

2000 yılı için yapılan tahminlerde genç nüfusun oranının yüksek olduğu gôrülmektedir. Bu 

durumun, azalarak da olsa süreceğini sôylemek mümkün olabilir. Doğurganlık hızlarındaki azalmanın 

bir sonucu olarak ortaya çıkan bu durumun 21. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam etmesi 

beklenmektedir (Tablo 9). 2000 yılından itibaren azalma eğilimine gireceği tahmin edilen doğurganlık 

davranıĢının bir sonucu olarak 2025 yılı 0-20 yaĢ nüfusunun azlığı dikkati çekmektedir. Buna bağlı 

olarak çalıĢma çağı nüfusunun fazla olacağı ve bağımlılık oranının düĢeceği de tahmin edilmektedir. 

Ortalama yaĢam süresinin uzayacağını sôylemek mümkündür. 60 ve yukarısı yaĢ grubunda olan 

nüfusta da bir artıĢ eğilimi gôzlenmektedir. 

3.4.6. Türkmenistan 

Türkmenistan‟da 2000 yılı itibariyle toplam ülke nüfusunun yüzde 91.6‟sını esas unsur nüfusu 

oluĢturmaktadır. �lkede yüzde 8.4 oranında Rus bulunmaktadır. Kaba Doğum Hızı binde 28.6 olan 
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Türkmenistan‟da ülke dıĢına olan gôç çok az gerçekleĢmiĢtir. 

1950 yılı nüfus verileri incelendiğinde 593 bin erkek nüfusa, 618 bin de kadın nüfusa sahip 

olduğu gôrülmektedir. 2000 yılında toplam ülke nüfusundaki artıĢa bağlı olarak erkek nüfusun 2.218 

milyona ve kadın nüfusun ise 2.263 milyona ulaĢtığı gôrülmektedir. 2025 yılında ülkede 3.209 milyon 

erkek nüfus ve 3.261 milyona yakın kadın nüfus bulunacağı gôrülmektedir (Tablo 10). 

3.5. �alıĢma �ağı Nüfusu ve 

Bağımlılık Oranı 

Bu bôlüme burada ele alınacak kavramlarla ilgili bir ôn açıklamayla baĢlamak uygun olacaktır. 

�alıĢma �ağındaki Nüfus: �alıĢma hayatının normal yaĢ sınırları olarak kabul edilen 15-64 

yaĢlarındaki nüfusu ifade eder. �alıĢmayan Nüfus: Ekonomik değerlerin üretiminde rol oynamayan 

fertlerin meydana getirdiği kitledir. �alıĢan nüfusun üretimiyle geçindiği için bu kitleye çoğunlukla 

“Bağımlı Nüfus” adı verilir. 

1950 yılında Türk Devletleri içinde en yüksek bağımlılık oranına sahip olan Türkiye‟dir. 

Kazakistan çok yakın bir değerle Türkiye‟yi takip etmektedir. Azerbaycan üçüncü en yüksek bağımlılık 

oranına sahiptir. Bu üç ülkenin bağımlılık oranlarında 1950-2025 dôneminin sürekli bir düĢüĢün 

yaĢandığı dônem olacağını yapılan projeksiyonlar ortaya koymaktadır. 

Türkmenistan, �zbekistan ve Kırgızistan‟da ise 1950‟de düĢük olan bağımlılık oranları 2000‟e 

gelindiğinde en yüksek seviyelerine ulaĢarak diğer üç ülkeyi geride bırakmıĢtır. 2000-2025 arası 

dônemde ise daha hızlı bir düĢüĢle aĢağı yukarı Türk ülkeleri ortalaması diyebileceğimiz %40-50 

aralığına geleceklerdir. Buradaki verilerden hareketle �zbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan‟ın 

demografik dônüĢüm sürecine Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan‟dan daha geç girdikleri rahatlıkla 

sôylenebilir. 65 ve yukarı yaĢ grubunun bağımlılık oranı içindeki payına bakılacak olursa bu daha 

rahatlıkla anlaĢılacaktır. Türkiye ve Kazakistan‟da sürekli yükselen bu grubun oranı, �zbekistan, 

Türkmenistan ve Kırgızistan‟da 1950-2000 arası düĢmüĢ, 2000-2025 arası yükseliĢe geçmiĢtir. 

Azerbaycan‟da ise 65 ve üstü yaĢ grubunun nüfus içindeki payı 1950-2000 dôneminde aynı kalmıĢ, 

fakat 0-14 yaĢ grubunun nüfus içindeki payı aynı dônemde azaldığı için 65 ve üstü yaĢ grubunun 

bağımlılık oranı içindeki payı nispi olarak yükselmiĢtir. Türk ülkeleri 65 yaĢ ve üstü bağımlı nüfus oranı 

2000 yılında %10-20 arası bir değere sahipken geliĢmiĢ ülkelerde bu oran %40-50 civarındadır. 0-14 

yaĢ grubunun bağımlılık oranı içindeki payı Türkmenistan, �zbekistan ve Kırgızistan hariç Tablo 

11‟de yer alan bütün ülkeler için 1950-2025 arası sürekli düĢüĢ gôstermiĢtir. Bu üç ülkede ise 1950-

2000 arasında yükselmiĢ, 2000-2025 arasında düĢmeye baĢlamıĢtır (Tablo 11). 

Türk toplumları, çalıĢma çağı dıĢındaki yaĢlı nüfus açısından 2025 yılında geliĢmiĢ Batı 

toplumlarının 1950 yılındaki durumlarına benzer bir durumda olacaktır. Bu gidiĢi tersine çevirmenin 

bilinen insani bir yôntemi bulunmadığına gôre, Ģimdiden yaĢlılara yônelik demografik projelerin 

gündeme alınması gereklidir. Bu duruma uygun istihdam politikalarının üretilmesi ve beĢeri kaynaklar 
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planlamasının da bir an ônce yapılması zorunludur. 

3.6. Cinsiyet ve �ocuk-Kadın 

Oranları 

Bu bôlümde cinsiyet ve çocuk-kadın oranları incelenecektir. Cinsiyet Oranı: Bir ülkenin genel 

nüfusunda kadın ve erkek olarak iki cinsin toplamı arasındaki orandır. Genellikle bu oran 1000 kadına 

düĢen ortalama erkek sayısı Ģeklinde gôsterilir. �ocuk-Kadın Oranı: Doğurgan çağdaki 1000 kadına 

düĢen 0-4 yaĢlarındaki ortalama çocuk sayısıdır. 

1950-2025 dôneminde Türkiye hariç Türk ülkelerinde cinsiyet oranları nispeten daha düĢük bir 

seviyeden baĢlamıĢ ve sürekli yükselme eğilimi gôstermiĢtir. Türkiye‟de ise nispeten yüksek bir 

seviyeden baĢlayarak 1950-2000 dôneminde yükselmiĢ, 2000-2025 dôneminde düĢüĢe geçmiĢtir. 

Cinsiyet oranı Rusya‟da dikkat çekici bir Ģekilde düĢüktür. DoğuĢtaki cinsiyet oranlarının dıĢında, 

katıldıkları büyük savaĢlarda çok miktarda erkek nüfus kaybetmiĢ olmaları ve erkek nüfus için 

ortalama yaĢam beklentisindeki geliĢmelerin nispeten yavaĢ olması da bu düĢüklüğün nedenleri 

arasındadır. Doğrudan olmasa da nüfus artıĢ hızıyla cinsiyet oranı arasında güçlü bir korelasyondan 

bahsetmek herhalde yanlıĢ bir ifade olmaz. 

Tablo 12‟de 1950-2025 dônemi çocuk-kadın oranlarına bakıldığında �zbekistan, Türkmenistan 

ve Kırgızistan hariç Türk ülkelerinde bir düĢüĢ trendiyle karĢılaĢılır. �zbekistan, Türkmenistan ve 

Kırgızistan‟da doğurgan çağdaki 1000 kadın baĢına düĢen 0-4 yaĢlarındaki çocuk sayısı 1950‟den 

2000‟e kadar ciddi Ģekilde artmıĢtır. Ancak bu sayı 2000‟den sonra 2025‟e kadar yaklaĢık 300 

ortalamaya gerileyecektir (Tablo 12). 

3.7. Diğer Demografik Kriterler 

Bu bôlümde kaba doğum oranı, kaba ôlüm oranı, doğal artıĢ oranı, toplam doğurganlık, bebek 

ôlüm oranı ve cinsiyete gôre doğuĢtaki yaĢama umudu incelenecektir. Kaba Doğum Oranı: Bir yıl 

içinde kaydedilen canlı doğumların sayısının o yılın genel nüfusuna oranlanmasıdır. Kaba �lüm 

Oranı: Bin nüfusa düĢen yıllık ortalama ôlüm sayısıdır. Doğal ArtıĢ Oranı: Yıl içindeki doğumlarla 

ôlümler arasındaki farkın o yılın ortalama genel nüfusuna oranıdır. Toplam Doğurganlık Oranı: Nüfus 

kuĢağı esasına gôre kadınların 15-49 yaĢları arasında doğurgan oldukları süre boyunca ortalama 

olarak doğurabilecekleri çocuk sayısını gôsteren hipotetik bir orandır. “Bir ülkede nüfusun sabit 

kalabilmesi için her kadının kendi yerini alacak bir kız çocuğu bırakması gerekmektedir. Bu da 

ortalama olarak kadın baĢına 2.2 canlı doğum demektir. Fakat gerek ôlüm yüzünden, gerek kısırlık 

gibi biyolojik etkenler, gerek bekar kalma ve gayrimeĢru iliĢkilerin hoĢ karĢılanmaması gibi sosyal 

etkenler ve kız çocuğunun dıĢarıya gôç etmesi ve yerinin doldurulmaması gibi nedenler yüzünden 

canlı doğmuĢ her kız çocuğu üreme süreci içinde annesinin yerini alamamaktadır. Bu yüzden en ideal 

Ģartlarda bile nüfusun sabit kalması için gerekli olan ortalama canlı doğum sayısı 2.2‟yi aĢmaktadır” 

(Cerit, 1983). Bebek �lüm Oranı: Birinci yaĢ gününe henüz ulaĢmamıĢ bebekler arasında bir takvim 
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yılında kaydedilen ôlümlerin, o takvim yılındaki doğumlara oranıdır. �zellikle bu oran, ülkelerin sosyo-

ekonomik düzeyinin belirgin bir gôstergesidir. DoğuĢtaki YaĢama Umudu: Bireylerin doğumdan 

itibaren ortalama olarak kaç yıl yaĢayabileceğini hayat tablosuna gôre ortaya koyan hipotetik bir 

hesaplamadır. 

Orta Asya Cumhuriyetlerinde, demografik geçiĢ sürecinin yaĢandığını sôylemek mümkündür. Bu 

süreç Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında belirgin olarak gôrülmeye baĢlanmıĢtır. SavaĢ sonrasında, 

yüksek doğum ve ôlüm hızları yerlerini yavaĢ yavaĢ düĢük doğum ve ôlüm hızlarına bırakmıĢtır. 

DüĢük ôlüm hızı belli bir dônem artıĢa geçmiĢ olmasına rağmen geleneksel olarak doğurganlık hızı 

yüksek kalmıĢtır. Bu yüksek doğurganlık hızı son yıllarda düĢüĢ eğilimine geçmiĢtir. Bu düĢüĢ 

eğilimine rağmen bôlgedeki bütün cumhuriyetlerin nüfusunun hızlı bir Ģekilde arttığı gôrülmektedir. 

Türkiye‟de, yüksek doğurğanlık eğiliminin devam ettiği bilinmektedir. Kaba ôlüm hızında düĢme eğilimi 

gôrülmesine karĢın bebek ôlümleri halen yüksek seyretmektedir. 1960‟lı yıllardan itibaren, Orta Asya 

Türk Cumhuriyetlerinde yaĢam standartının yükselmesi ile doğum hızı da yükselmiĢtir. Kadın 

sağlığına ônem verilmeye baĢlanmıĢtır. Doğal olarak, bu cumhuriyetler geleneksel çok çocuklu aile 

yapısını anılan tarihlere kadar ve ôzellikle kırsal kesimlerinde korumuĢlardır. �zellikle, 1970‟li yıllarda, 

bazı Orta Asya Cumhuriyetlerinde çocuk sayısında azalma gôrülmeye baĢlanmıĢtır. Bu azalma eğilimi 

ilk dônemlerde kentlerde yaĢayan ve eğitim seviyesi yüksek gruplarda, daha sonra ise toplumun diğer 

gruplarında gôrülmüĢtür. Ġstatistiklerde sık sık yer almaya baĢlayan bu olay toplam doğurganlık 

hızındaki artıĢı tersine çevirmeye baĢlamıĢtır. �zellikle 20 ile 40 yaĢ grubunda yer alan kadınların 

doğurganlık eğilimleri, doğurganlık hızında belirleyici hale gelmiĢtir. 1985 yılından itibaren Türk 

Devletlerinin doğurganlık düzeyi incelendiğinde, Kaba Doğum Hızlarında düĢme eğilimi gôrülmektedir. 

Türkmenistan, bütün Türk Cumhuriyetleri arasında en yüksek Kaba Doğum Hızına sahiptir. Daha 

sonra �zbekistan ve Kırgızistan‟da Kaba Doğum Hızlarının yüksek olduğu gôrülmektedir. Orta Asya 

Cumhuriyetlerinde 1960‟lı yıllarda bütün yaĢ gruplarında yaĢa ôzel doğurganlık hızı artmıĢtır. Ancak, 

1980‟li yıllara doğru bir düĢüĢ eğilimi Kırgızistan‟da ôzellikle 30 ile 40 yaĢ grubunda, Türkmenistan‟da 

ise 20 ile 25 yaĢ grubu ve 30 ile 40 yaĢ grubu arasında kendisini gôstermeye baĢlamıĢtır. Daha sonra, 

bu düĢüĢ eğilimi bütün yaĢ gruplarında hissedilmiĢtir. Bütün Orta Asya Cumhuriyetlerinde saptanan 

çocuk sayısı 1950‟li yılların (1930‟lu yılların sonunda doğan yaĢ grubu) ikinci yarısındaki yaĢ grupları 

kuĢağına ulaĢmıĢtır. �zellikle 1980‟li yılların ikinci yarısından itibaren, Orta Asya Türk 

Cumhuriyetlerinde, doğum hızlarının azaldığı bir dôneme girilmiĢtir. 

1960‟lı yıllarda üyelerinin çoğunluğunu Türkmen Türklerinin oluĢturduğu kôylü kooperatiflerinde 

çalıĢanlar arasında bir araĢtırma yapılmıĢtır. Bu araĢtırmada, Türkmen kadınlarına “Hayatınız 

boyunca kaç çocuk sahibi olmak istiyorsunuz?” Ģeklinde bir soru yôneltilmiĢtir. Soruya verilen 

cevapların değerlendirmesi sonucunda Türkmen kadınlarının çocuk sahibi olma konusunda bir 

kaygılarının bulunmadığı ortaya çıkmıĢtır. Bir baĢka deyiĢle, bu sorunun kesin bir cevabının 

bulunmadığı tespit edilmiĢtir. Kadınların yaklaĢık yüzde 80‟ni “Yapabildiğimiz kadar, zira biz 

Türkmenlerde ne kadar çok çocuk olursa o kadar iyi olur” Ģeklinde cevap vermiĢtir. Kadınlara aynı 

zamanda “Ailenin kaç çocuk sahibi olması gerektiği ônceden tespit edilmeli midir? ” Ģeklinde bir soru 
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daha yôneltilmiĢtir. GôrüĢmeye katılan kadınların sadece yüzde 9.8‟si “Ailelerin çocuk sayılarını 

ônceden saptaması gereklidir” yônünde gôrüĢ bildirmiĢlerdir. Daha sonra yapılan benzer 

araĢtırmalarda, bu soruya verilen cevapların oranı değiĢmiĢtir. “Ġstenen çocuk sayısının ônceden 

belirlenmesi gereklidir” Ģeklinde verilen cevapların dağılımı 20-24 yaĢ grubunda yer alan kadınlarda 

yüzde 23, 25-29 yaĢ grubunda yer alan kadınlarda yüzde 11.4, 30-34 yaĢ grubunda yer alan 

kadınlarda ise yüzde 8.9 ve 35 yaĢından fazla kadınlarda yüzde 4.5 olarak bulunmuĢtur (Spapiro, 

1988). 1975 yılında �zbek kadınlarına yônelik olarak yapılan benzer bir araĢtırma ailelerin geleceğe 

iliĢkin kesin gôrüĢleri olduğunu gôstermektedir. “Hayatınız boyunca kaç çocuk istiyorsunuz?” Ģeklinde 

yôneltilen bir soruya kadınların yüzde 34.7‟si kesin bir cevap vermemiĢtir. Kırsal kesim kôkenli iĢçilerin 

hanımları ile orta ve üst seviye teknik eğitimli iĢçilerin hanımları arasındaki belirsiz cevap oranı ancak 

yüzde 6 düzeyinde kalmaktadır. Bununla birlikte, istenilen ve sahip olunan çocuk sayısının kesin bir 

Ģekilde saptanmasının doğum sayısının sınırlı tutulduğu anlamına gelmemektedir. Ancak, kırsal 

kôkenli birçok aile halen kalabalık bir aile kurmayı istemektedir. Kırsal kôkenli olan ve orta eğitimini 

tamamlamamıĢ veya daha az bir eğitim seviyesine sahip �zbek kadınlara yônelik olarak yapılan bir 

araĢtırmada, bu grup kadınların yüzde 34.7‟sinin 4-5, yüzde 20.5‟inin 6 veya 7 ve yüzde 19.5‟unun 

8‟den fazla çocuk istediği saptanmıĢtır. Hatta, aynı grup kadınlardan orta ve yüksek seviyede eğitim 

gôrenlerinin ise 4 veya 5 çocuk istedikleri saptanmıĢtır (Vicsnevky, 1988). 

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde aile baĢına düĢen çocuk sayısı doğurganlık düzeyinin 

belirlenmesinde tek baĢına yeterli olmamaktadır. Ġki doğum arasındaki süreler çok kısadır. Bunun bir 

sonucu olarak, çocuk ve bebek ôlümlerinin yüksek olduğu gôrülmektedir. �rneğin, 35 ve daha az yaĢ 

grubunda yer alan genç �zbek kadınlarının yüzde 32 ile 54‟ünde ilk doğum ile ikinci doğum 

arasındaki süre bir yılı geçmemektedir. Bu grup kadınların ancak yüzde 11 ile 22‟nin doğumları 

arasında yeterli bir süre bulunduğu saptanmıĢtır. Rusya Federasyonu‟nda yaĢayan Rus aileler, çocuk 

sayısını dengede tutmak istediklerinde doğum kontrol yôntemlerinden ziyade çocuk aldırma 

yôntemine baĢvurmaktadırlar. Aynı coğrafyada yaĢayan Türk kadınlarında ise çocuk aldırma olayı 

ender olarak gôrülmektedir. 1975 yılında yapılan ankete gôre �zbek kadınlar arasındaki çocuk 

aldırma olayı bütün gebelik vakalarında sadece yüzde 1 gibi çok az bir yer tutmaktadır. Bununla 

birlikte geleneksel aile isteği ve çok çocuk yapma eğilmi halen çiftler arasında belirgin Ģekilde kendini 

gôstermektedir. Orta Asyalı nüfus bilimciler bunu din de dahil olmak üzere gelenek ve gôreneklere, 

geçmiĢe bağlılığa dayandırmaktadırlar. Kalabalık ailenin üstün olduğu gôrüĢü geleneksel 

kamuoyunda ôzellikle de kırsal kesimde yerini her zaman korumaktadır. Hatta Ģehirlerde bile, ôzellikle 

de belirli bir etnik kôkenden gelmiĢ grupların yoğun olarak yaĢadıkları eski yerleĢim merkezlerinde 

kalabalık aile yaĢantısı yoğun bir Ģekilde hissedilmektedir (Vicsnevky, 1988). 

Orta Asya Cumhuriyetlerinde nüfusun fazla olması ancak bu nüfusa en iyi eğitim ve ôğretim 

imkanlarının sağlanması koĢuluyla anlamlı hale gelecektir. Avrasya‟da sosyal ve ekonomik gücü 

ellerinde tutabilecek düzeyde nüfus olmasına rağmen halen bu gücün yeterince kullanıldığını 

sôylemek mümkün değildir. Rusya Federasyonu‟na ekonomik anlamda olan bağımlılık devam 

etmektedir. 
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Türk Cumhuriyetlerinde Toplam Doğurganlık Hızı Tablo 13‟te gôsterilmiĢtir. 1950 yılından 2000 

yılına kadar olan elli yıllık zaman diliminde kadın baĢına sahip olunan çocuk sayısında azalma 

gôrülmektedir. Demografik geçiĢ sürecinin de iyi bir gôstergesi olan bu eğilim, belirli bir süre için daha 

da azalmaya devam edecektir. Fakat, bu azalma eğilimi çok yavaĢ gerçekleĢtiğinden nüfus aynı 

zamanda artmaktadır. 1995-2000 dônemi verilerine gôre kadın baĢına düĢen çocuk sayısı 

Türkmenistan‟da en yüksek değere sahipken Azerbaycan ve Kazakistan‟da ise en düĢük değerde 

kalmıĢtır. 

1995-2000 dôneminde �zbekistan‟da yaĢayan bir �zbek kadının bütün yaĢamı boyunca 3.5 

çocuğa sahip olacağı anlaĢılmaktadır. Türkmen kadınların 3.6, Kırgız kadınların 3.2, Türkiye‟de 

yaĢayan kadınların 2.5 ve nihayet Azerbaycan ve Kazakistanlı kadınların 2.3 çocuğa sahip olacağı 

anlaĢılmaktadır. 

�lüm hızı incelendiğinde devrimden ônce Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki ôlüm hızı komĢu 

ülkeler olan Hindistan, Ġran, ve Afganistan ile aynı seviyede bulunmaktadır. Bebek ôlümleri çok 

yüksek seviyededir ve salgın hastalıklar nedeniyle aĢırı ôlümler gôrülmekteydi. �lüm hızlarının 

yüksek olma nedenleri arasında sağlık bilgisinin azlığı ve tıbbi imkanların yetersizliğini saymak 

mümkündür. On dokuzuncu yüzyıl sonunda ve yirminci yüzyıl baĢlarında Orta Asya‟daki ôlüm hızının 

yüzde 35 ile 39 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Yeni doğan bebeklerin dôrtte biri bir yaĢına 

basmadan ôlmekte ve hatta daha sonraki yaĢ kuĢaklarında da ôlüm hızı nüfusu etkilemektedir. Aynı 

dônemde Ortalama YaĢam Umudunun 30 yıl civarında olduğu bilinmektedir. Devrimden sonraki on 

yıllık dônemde Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin yaĢayıĢ tarzında ve hayat koĢullarında kôklü 

değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. �lüm hızının düĢtüğü gôrülmektedir. 1930‟lu yılların sonunda 

Ortalama Hayat Umudu 40 yıla ve 1950‟li yılların sonunda ise 67 yıla çıkmıĢtır. Bu süre erkeklerde 65 

yıl, kadınlarda ise 70 yıla ulaĢmıĢtır. 1930‟lu yıllarda ôlüm nedeni en çok bulaĢıcı hastalıklardan 

kaynaklanmaktadır. 1950 ve 1970‟li yıllarda ise ôlüm nedenini daha çok orta ve ileri yaĢlarda gôrülen 

kronik tarzdaki hastalıklar oluĢturmaktadır. Bununla birlikte, Orta Asya Cumhuriyetlerindeki ôlüm 

nedenleri arasında geleneksel ôlüm nedenlerinin halen ônemli bir yer tuttuğu gôrülmektedir. �zellikle 

kırsal kesimde sağlık kurallarına yeterince uyulmaması, geleneksel beslenme tarzı ve çocuk 

bakımındaki yetersizlikler ôlüm hızlarının yüksek olmasında halen ônemli bir yer tutmaktadır. �ocuk 

ôlümleri, bağırsak ve solunum yolları hastalıklarından kaynaklanmaktadır. 1970‟li yıllarda Orta Asya 

Türk Cumhuriyetlerinde solunum ve bağırsak yollarından kaynaklanan ôlüm nedenleri birinci sırada 

yer alırken aynı dônemde diğer Sovyet bôlgelerinde bu sırayı tümôrden kaynaklanan hastalıklar 

oluĢturmaktadır (Vicsnevky, 1988). 

Bebek ve �ocuk �lüm hızının düzeyi bir ülkenin yaĢam standartlarının ve sağlık koĢullarının 

ônemli bir gôstergesi olarak kabul edilmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde hemen hemen yok denecek kadar 

az olan bu ôlüm hızı geliĢmekte olan ülkelerde oldukça yüksekdir. Bebek �lüm Hızı Orta Asya Türk 

Cumhuriyetlerinde 1970‟li yıllardan itibaren azalma eğilimi gôstermesine rağmen, Türkiye 

Cumhuriyeti‟nde halen yüksek seviyesini korumaktadır. 1985 yılı verilerine gôre binde 65 değeri ile 

Bebek �lüm Hızının en yüksek olduğu ülke Türkiye‟dir. Bebek �lüm Hızı, annenin eğitim düzeyine, 
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yerleĢim yerlerinin niteğine ve sağlık koĢullarına bağlı olarak en çok etkilenen demografik gôstergedir. 

Sovyetler Birliği‟nde nüfusun yaĢlanması diğer geliĢmiĢ ülkelere nazaran daha geç baĢlamıĢtır. 

Devrimden ônce Rusya‟da 1897 Nüfus Sayımına gôre toplam nüfus içindeki 60 yaĢ ve fazla yaĢ 

grubunda bulunanların oranı yaklaĢık 1/15‟dir. Bu oran 1927 Nüfus Sayımında herhangi bir 

değiĢiklikliğe uğramamıĢtır. Ancak 1930‟lu yıllardan sonra Sovyetler Birliği‟nde nüfusun yaĢlanmasının 

iĢaretleri gôrülmeye baĢlanmıĢtır. 1939-1958 yılları ile 1959-1975 yılları arasında yaĢlı nüfus oranı 

toplam nüfusun yüzde 13.3‟üne ulaĢtığı gôrülmüĢtür. 1928 ve 1930‟lı yılları arasındaki yıllık doğal artıĢ 

hızı bin kiĢi için ortalama 19 ile 21 arasında değiĢmiĢtir. Demografik olaylar arasında daima bir neden-

sonuç iliĢkisi vardır. Nüfusun yaĢlanma sürecinin anlaĢılabilmesi için aynı zaman dilimi içerisindeki 

diğer ôlüm ve doğum hızlarının da birlikte ele incelenmesi gereklidir. Kaba Doğum Hızı bin kiĢi de 34 

ile 44 arasında değiĢmiĢtir. �lüm hızı ise 1913 yılında bin kiĢi de 29‟a kadar düĢmüĢtür. 1940 yılında 

ise bin kiĢide 18.1‟e ulaĢmıĢtır. Birinci Dünya SavaĢı ôncesi bu seviye halen yüksektir. �ocuk ve 

bebek ôlümleri incelendiğinde, 0-4 yaĢ grubu ôlüm hızı bin kiĢide 75.8 olduğu gôrülmektedir. Eski 

Sovyetler Birliği nüfusu ônce Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında, azalmaya baĢlamıĢtır. 1940 yılında 194.1 

milyondan 1950 yılında 178.5 milyona kadar azaldığı bilinmektedir. 

1939 yılında 0-49 yaĢ grubundaki azalma doğal olarak 1959 yılında 20-69 yaĢ grubunda 42.6 

milyon kiĢinin azalmasına neden olmuĢtur. Hemem hemen bütün 1950‟li yıllar ve 1960‟lı yılların 

baĢında yıllık doğum sayısı 5 ile 5.3 milyon arasında değiĢmiĢtir. 1963 yılından itibaren doğum sayısı 

düĢmeye baĢlamıĢ ve 1967-1969 yılları arasında 4.1 milyon doğum sayısı ile en düĢük seviyesine 

ulaĢmıĢtır. Doğumda ortalama yaĢam beklentisi Sovyetler Birliği‟ndeki hayat standardının 

yükselmesine bağlı olarak 1955-1956 yılları arasında 67 yıla, 1971-1972 yılları arasında ise 70 yıla 

çıktığı gôrülmüĢtür. Ancak, yaĢam süresinin uzaması savaĢ yıllarında kaybedilen nüfus açığının 

kapatılmasına yetmemiĢtir (Spapiro, 1988). Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin meydana gelen 

demografik geliĢmeler Ģüphesiz Eski Sovyetler Birliği ile birlikte ele alınmak zorundadır. Günümüzde 

ise herbiri bağımsız bir Türk Cumhuriyeti haline gelen Orta Asya Cumhuriyetlerinde meydana gelen 

demografik olaylar tek baĢına ele alınabilir. DoğuĢta YaĢam Umudu verileri incelendiğinde, 1995-2000 

dônemi verilerine gôre, Azerbaycan ve Türkiye‟de erkekler için 66.5, �zbekistan‟da 64.3, 

Kırgızistan‟da 63.4, Kazakistan‟da 62.8 ve Türkmenistan‟da ise 61.2 yıldır. Aynı dônemde kadınların 

doğuĢtaki yaĢama umudu Azerbaycan‟da 74.5, Kazakistan‟da 72.5, Kırgızistan‟da 71.9, Türkiye‟de 

71.7, �zbekistan‟da 70.7 ve Türkmenistan‟da ise 68.0 yıldır. 1995-2000 dôneminde kadınlarla 

erkekler arasındaki yaĢama umudu farkları Kazakistan için 9.7, Kırgızistan için 8.5, Azerbaycan için 

8.0, Türkmenistan için 6.8, �zbekistan için 6.4 ve nihayet Türkiye için 5.2 yıldır. Bu farklar Kazakistan, 

Kırgızistan ve Azerbaycan için dikkat çekici bir Ģekilde yüksek çıkmıĢtır. 2020-2025 dôneminde 

kadınların ortalama yaĢam beklentisi 70‟li yaĢların oldukça ilerisinde, erkekler içinse 70 yaĢ civarında 

gerçekleĢecektir (Tablo 13). 

Tablo 13‟te 1995-2000 dôneminden itibaren Türk ülkelerinin kaba doğum oranları ciddi 

düĢüĢlerle geliĢmiĢ Batı ülkelerinin biraz üstünde bir değere yerleĢecektir. Kaba ôlüm oranında Türk 

ülkelerinin Almanya ve Norveç‟ten daha iyi durumda olmaları, bu ülkelerde yaĢlı nüfus oranının çok 
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yüksek olmasıyla açıklanabilir. Nüfusu daha genç olan Irak‟ın 2020-2025 dônemindeki kaba ôlüm 

oranının da benzer Ģekilde Türk ülkelerinden daha düĢük gerçekleĢmesi beklenmektedir. Kaba 

doğum ve kaba ôlüm oranlarının farkını ifade eden doğal artıĢ oranı %1 civarında bir ortalamaya 

sahip olacaktır. Almanya için eksi olan bu değer Norveç için de sıfıra çok yaklaĢmıĢ olacaktır. Toplam 

doğurganlık oranı 2020-2025 dôneminde bu bahsin baĢında da ifade edilen 2.2 değerine çok yakın 

ama altında bir değer olan 2.1‟de karar kılacaktır. Bu, Türk ülkelerinde nüfusun kendini 

yenileyebilmesi anlamında ciddi problemlerin o dônemden itibaren baĢlayacağının da iĢaretlerini 

taĢımaktadır. Dikkat edilirse aynı toplam doğurganlık değerine sahip olan Norveç‟te nüfusun 

büyümesinin neredeyse durmuĢ olduğu gôrülecektir. Almanya‟da ise nüfus azalmaya devam 

edecektir. Sosyal ve ekonomik geliĢmiĢliğin ônemli kriterlerinden kabul edilen bebek ôlümlülüğünde 

ise Türk ülkelerinin geliĢmiĢ ülkelerden oldukça gerideki durumlarından henüz kurtulamamıĢ 

olacakları tahmin edilmektedir. Ortalama yaĢam beklentisinde ise Türk ülkeleri ortanın üste yakın 

evrelerinde olacaklardır. Dolayısıyla nüfusun yaĢlanması anlamında olmasa bile yaĢlı nüfusun 

miktarının hızlı artması anlamında bütün Türk ülkelerinde ciddi demografik yatırımlara ihtiyaç 

duyulacağı ortadadır. 

4. Eski Sovyetler Birliği‟ndeki 

Diğer Türk Toplulukları 

Türk dünyası, ônemli bir kısmı eski Sovyetler Birliği sınırları içerisinde olmak üzere geniĢ bir 

coğrafyaya yayılmıĢtır. Bu coğrafyada, birçoğu ôzerk cumhuriyetlerde yaĢayan Türk toplulukları 

bulunmaktadır. Son olarak 1989 yılında bir Genel Nüfus Sayımı yapılmıĢtır. Buna gôre bütün Türk 

nüfusu ayrı ayrı Türk topluluğu olarak sayıma dahil edilmemiĢtir. Nüfusları çok az olan Türk 

toplulukları, yaĢadıkları bôlgelerdeki nüfus bakımından büyük olan diğer topluluklarla birlikte sayıma 

dahil edilmiĢlerdir. 

Bu çalıĢmada, “Türk” tabiri, Türk oldukları bilinen ve bu ôzellikleri tarihçiler tarafından da kabul 

edilen Türk toplulukları için kullanıldığı gibi, aynı zamanda kôken itibarıyla Türk kültürünün birçok 

unsurunu taĢıyan topluluklar için de kullanılmıĢtır. 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dıĢında yaĢayan Türk nüfusun yaklaĢık üçte ikisi Eski Sovyetler 

Birliği toprakları üzerinde yaĢamaktadır. Bu coğrafyada yaĢayan ve bağımsız bir devlete sahip 

olmayan Türk topluluklarının yaklaĢık olarak yüzde 15‟i Orta Asya ve Kafkasya Bôlgesi‟nde 

bulunmaktadır. Orta Volga ve Güney Urallar arasında bulunan bôlgede de Türk toplulukları yoğun 

olarak yaĢamaktadır. Yoğun biçimde yaĢadıkları diğer bir bôlge ise Sibirya Bôlgesi‟dir. Aynı zamanda 

Eski Sovyetler Birliği‟nin batı bôlgesi olarak adlandırılan ve Moldova, Ukrayna ve Litvanya 

Cumhuriyetlerini kapsayan coğrafyada da Türk toplulukları bulunmaktadır. 

Orta Asya Bôlgesi‟nde yaĢayan Türk toplulukları arasında Karakalpak Türkleri ve Uygur Türkleri 

bulunmaktadır. Bu topluluklardan Karakalpak Türkleri Aral gôlü kıyısında Kazakistan, �zbekistan ve 

Türkmenistan Cumhuriyetlerinin sınırlarının kesiĢtiği bôlgede �zbekistan‟ın sınırları içerisinde yer alan 
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Karakalpak �zerk Cumhuriyeti‟nde yaĢamaktadır. Bu cumhuriyet aynı zamanda Karakalpakistan 

olarak da anılmaktadır. Arazisinin büyük bir kısmı çôl ile kaplıdır. BaĢkenti Nukus olan cumhuriyetin 

yüzôlçümü 165 bin kilometrekaredir. 9 Ģehir ve 13 yerleĢim bôlgesine sahiptir. Doğal kaynakları 

arasında doğal gaz ve petrol ônemli bir yer tutar. Tarım ürünleri arasında pamuk ônemli bir yere 

sahiptir. Nüfusunun yaklaĢık olarak yüzde 50‟den fazlası kırsal yerleĢim alanlarında yaĢamaktadır. 

Karakalpak �zerk Cumhuriyeti‟nde esas unsur nüfusun yüzde 60‟ını kapsamaktadır. Bununla birlikte 

toplam nüfusun yüzde 31‟ini �zbek, Kazak, Türkmen ve Tatar Türkleri oluĢturmaktadır. Geriye kalan 

yüzde ise Rus ve diğer etnik grupları içermektedir. Uygur Türklerinin ise çoğunluğu �inliler tarafından 

Sincan-Uygur �zerk Cumhuriyeti olarak adlandırılan Doğu Türkistan‟da yaĢamaktadırlar. Bu grubun 

dıĢında kalan Uygur Türklerinin büyük bir kısmı �zbekistan Cumhuriyeti‟nde olmak üzere Kazakistan 

ve Türkmenistan Cumhuriyetlerinde de Uygur Türkü yaĢamaktadır. 

Kafkasya Bôlgesi‟nde ise 20 Türk boyu yaĢamaktadır. Bu Türk boylarından Avar, Lezgi, Dargin, 

Kumuk, Lak, Tabasaran, Nogay, Rutul, Tsahur ve Agullar Dağıstan Halkları olarak adlandırılmaktadır. 

Bu Türk boyları Dağıstan �zerk Cumhuriyeti‟nde yaĢamaktadırlar. Bu �zerk Cumhuriyet Hazar 

denizinin batı kıyılarında ve Kuzey Kafkasya‟nın doğu bôlümünde yer almaktadır. Gürcistan ve 

Azerbaycan Cumhuriyeti ile ortak sınırı bulunmaktadır. Petrol, doğalgaz ve kômür baĢlıca yer altı 

zenginlikleri arasında sayılabilir. Bu Türk halklarından Avarlar, cumhuriyetin kuzey doğusunda 

yaĢamaktadırlar. Nüfusun büyük bir çoğunluğu kırsal yerleĢim bôlgelerinde yaĢamaktadır. Lezgiler, 

cumhuriyetin güneydoğu kesiminde yaĢamaktadır. Darginlerin ise Dağıstan Cumhuriyeti‟nin merkezi 

bôlgelerinde yaĢadıkları bilinmektedir. Darginlerin yerleĢim bôlgelerinin batısında Hazar denizi, 

güneyinde Tabasaran ve Agulların yerleĢim alanları bulunmaktadır. Kuzeyde ise Kumuk Türkleri ile 

komĢudurlar. 

Kafkasya Bôlgesi‟nde yaĢayan Karaçay Türkleri Karaçay-�erkez �zerk Cumhuriyeti‟nde 

yaĢamaktadırlar. Cumhuriyetin güney batısında Abhazya, güneyinde Gürcistan Cumhuriyeti, 

batısında Adıge �zerk Cumhuriyeti, doğusunda ise ġetkale Ģehri bulunmaktadır. Balkar ve 

Kabardinler ise Kabardin-Balkar �zerk Cumhuriyeti‟nde yaĢamaktadırlar. Bu cumhuriyet, güneyinde 

Kuzey Osetya Bôlgesi, kuzeybatısında Gürcistan Cumhuriyeti, batısında ise Karaçay-�erkez �zerk 

Cumhuriyeti ile komĢudur. 

�eçenler çoğunlukla �eçenistan �zerk Cumhuriyeti‟nde yaĢamaktadırlar. Güneydoğusunda 

Dağıstan �zerk Cumhuriyeti, güneyinde Gürcistan Cumhuriyeti, batısında sırasıyla Kuzey Osetya ve 

Kabardin-Balkar �zerk Cumhuriyeti, kuzeyinde ise Rusya Federasyonu bulunmaktadır. 1979 Genel 

Nüfus Sayımı sonuçlarına gôre nüfusun hemen hemen tamamı anadilleri olan �eçenceyi 

konuĢmaktadır. ĠnguĢlar da �eçenler gibi Kafkas kavimleri arasında yer almaktadır. Tarihte birçok 

defa isim değiĢtiren ve toprakları dağıtılan �eçen ve ĠnguĢ halkı 1944 yılında Kazakistan 

Cumhuriyeti‟ne sürgün edilmiĢlerdir. “..�eçen-InguĢ �zerk Cumhuriyeti 1946‟da evveliyatını da 

kapsayarak dağıtıldı, ama bu zamana kadar �eçen-ĠnguĢ yer isimleri Rusça isimlerle zaten 

değiĢtirilmiĢti ve toprak yeni gôçmenlere dağıtılmıĢtı. 1957‟de �eçen ve ĠnguĢ hakları resmen iade 

edildi, cumhuriyetleri yeniden kuruldu ve halkın evlerine dônmelerine müsaade edildi; ancak geri 
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dônüĢleri değiĢik kavimler arasında havanın gerilmesine neden oldu. Bu da ara sıra ciddi çatıĢmalara 

neden oldu, 1958‟de olduğu gibi.. ĠnguĢların 1979‟daki bôlgesel dağılımını gôsteren istatistiklerden 

anlaĢılıyor ki, çok sayıda ĠnguĢ henüz dônmüĢ değildir ve halen Orta Asya‟da yaĢamaktadırlar..” 

(Akıner, 1995). 

Adıgeler, Adıge �zerk Cumhuriyeti‟nde yaĢamaktadırlar. Bu cumhuriyet, Kuzey Kafkasya‟da 

Rusya Federasyonu‟na bağlı Krasnodar topraklarında bulunmaktadır. BaĢkenti Maykop Ģehridir. 

Abazalar, Abhazya �zerk Cumhuriyeti‟nde yaĢamaktadırlar. KomĢu Acar �zerk 

Cumhuriyeti‟nde de bazı Abaza yerleĢim yerleri bulunmaktadır. Doğusunda Gürcistan Cumhuriyeti, 

kuzeyinde sırasıyla Kuzey Osetya, Kabardin-Balkar �zerk Cumhuriyeti ve Karaçay-�erkez �zerk 

Cumhuriyeti bulunmaktadır. Güneybatısında Karadeniz kıyıları yer almaktadır. BaĢkenti Suhumi 

Ģehridir. Tarih boyunca Abhazlar yurtlarından gôç etmeye zorlanmıĢlardır. “15. yüzyılın ortalarında 

Osmanlılar Abhazya‟yı ele geçirdiler; 16. yüzyılın sonlarında Osmanlıların Kafkasya seferi için burası 

bir baĢlangıç noktası oldu. Osmanlı tesiriyle Abhazlar arasında Ġslam yayılmaya baĢladı..1810‟da 

Abhazya Rusların idaresine girdi. BaĢlangıçta, belli ôlçüde bağımsızlığını korudu ve iç iĢlerini kendisi 

yônetti, fakat 1864‟te doğrudan Rus yônetimine girdi. Ruslara karĢı birçok ayaklanma meydana geldi 

ve 1866‟da çok sayıda Abaza Türkiye‟ye gôç etti. 1877-1878 Rus-Türk savaĢından sonra bir kısım 

Abhazyalı daha Türkiye‟ye geldi. Bu gôçler sonucu Abhazya‟daki Abhazların sayısı 128.000‟den 19. 

yüzyılın sonunda 20.000‟e düĢtü.” (Akıner, 1995). 

�erkezler, çoğunlukla Karaçay-�erkez �zerk Cumhuriyeti‟nde yaĢamaktadırlar. Bu ôzerk 

cumhuriyet Ocak 1922‟de Rusya Federasyonu‟na bağlı ġetkale topraklarında oluĢturulmuĢtur. Ġdari 

merkezi �erkesk Ģehridir. 27 Temmuz 1922 tarihinde Adige-�erkez �zerk Cumhuriyeti kurulmuĢtur. 

Bu ôzerk cumhuriyet Ağustos 1928‟de Adige �zerk Cumhuriyeti‟ne dônüĢmüĢtür. �erkez olarak 

bilinen yerli halk Adige olarak isimlendirilmiĢtir. 

Abhazların çoğu Karaçay-�erkez �zerk Cumhuriyeti‟nde, büyük ve küçük Zelençuk, Kuban ve 

Kuma nehirlerinin yukarısında yaĢamaktadırlar. Adıge �zerk Cumhuriyeti‟nin doğu kısmında da 

yaĢadıkları bilinmektedir. 

Osetinler, Orta Kafkasya‟da, ana sıradağın iki yanında yaĢamaktadırlar. Kuzeyde Kuzey Osetya 

�zerk Cumhuriyeti, güneyde ise Güney Osetya �zerk Cumhuriyeti bulunmaktadır. Ġran asıllı bir 

Kafkas kavimi olan Osetinler 16. yüzyılda Kırım Hanlığı‟na bağlı Kabardaların idaresine girmiĢlerdir. 

Kabardaların etkisiyle Osetlerin bir kısmı Ġslam dinini seçmiĢtir. Ir ve Digor olmak üzere iki gruba 

ayrılan Osetinlerin sadece Digor kolu Müslümandır. 

Ahıska Türkleri, 1944 yılına kadar bügünkü Türk-Gürcü sınırını oluĢturan Ahıska (Meskhetya) 

bôlgesinde yaĢamaktaydılar. Bu tarihte bôlgedeki Türk grupları güvenlik gerekçesiyle Orta Asya ve 

Kırgızistan‟a, çoğunlukla da kıraç bozkırlara sürülmüĢlerdir. Sürgün sırasında veya hemen sonrasında 

30.000 ila 50.000 arasında nüfusun hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. 1968‟de Ahıska 

Türklerine Ahıska‟ya dônme hakkı verilmiĢse de bugüne kadar ancak birkaç bin kiĢi dônme izni 
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alabilmiĢtir. 

Malkarlar da Kafkasya‟da yaĢayan Türk toplulukları arasında yer almaktadır. Eski Sovyetler 

Birliği‟nin Sibirya Bôlgesi‟nde Yakut, Dolgan, Tuva, Hakas, Altay, ġor ve Tofa Türkleri yaĢamaktadır. 

Bu topluluklardan Yakutlar ve Dolganlar Kuzey Sibirya bôlgesine, geriye kalan diğer gruplar ise 

Güney Sibirya bôlgesine yerleĢmiĢlerdir. 

Yakut Türkleri, Yakut �zerk Cumhuriyeti‟nde bulunmaktadırlar. Cumhuriyet, Rusya 

Federasyonu‟na bağlı Kransnoyar Bôlgesi‟ndeki ulusal topraklar üzerine kurulmuĢtur. Yakutlar, uzun 

süre Rus etkisinde kalmıĢ olmalarına rağmen ulusal dilleri olan Yakut Türkçesini korumuĢlardır. 1979 

ve 1989 Genel Sayım sonuçlarına gôre cumhuriyette yaĢayan Rus nüfusun oranı yüzde 50‟den 

fazladır. “Yakut” ismi esasında Ruslar tarafından verilmiĢ bir isimdir. Yakutlar kendilerini “Saha”, 

ülkelerini de “Sahayeri” olarak adlandırmakta ve her vesileyle bu isimleri daha çok tercih ettiklerini 

belirtmektedirler. 

Kuzey Sibirya‟da yaĢayan bir diğer Türk topluluğu da Dolganlardır. Dolganlar, Yakutçaya yakın 

bir dil olan Dolgancayı resmi dil olarak kabul etmiĢlerdir. ġamanizm‟i, yani kendi ifadeleriyle “Türk 

Ġnanını” din olarak kabul etmektedirler. 

Tuva veya Tüvinyan olarak adlandırılan bir diğer Türk topluluğu, Tuva �zerk Cumhuriyeti‟nde 

yaĢamaktadır. Bu cumhuriyet Rusya Federasyonu toprakları içinde yer alır. Doğusunda Moğolistan 

Halk Cumhuriyeti ile ortak sınıra sahiptir. Güneybatısında Gorno-Altay �zerk Cumhuriyeti, batısında 

ise Hakas �zerk Cumhuriyeti bulunur. Bu Türk topluluğu Budizm‟i benimsemiĢtir. 

Hakas Türkleri, Rusya Federasyonu içinde Hakas �zerk Cumhuriyeti‟nde yaĢamaktadırlar. 

Cumhuriyet, Hakasya olarak da adlandırılmaktadır. Türk dillerinin kuzey grubunda yer alan HakaĢça, 

resmi dil olarak kabul edilmiĢtir. Nüfusun yüzde 70‟e varan bir oranının kendi dilini konuĢtuğu 

bilinmektedir. Hıristiyanlık dinini benimsemiĢlerdir. 

Gorno-Altay �zerk Cumhuriyeti‟nde yerleĢmiĢ olan Türk grubu, Altay Türkleri olarak 

adlandırılmaktadır. Rusya Fedarasyonu toprakları içinde yer alan bu Cumhuriyet, güneyinde Moğol ve 

�in Halk Cumhuriyetleri, güneybatısında Kazakistan Cumhuriyeti ile komĢudur. Resmi dil olan 

Altaycayı konuĢanlar, topluluğun yüzde 90‟ını oluĢturmaktadır. �oğunluğu Hıristiyan olan Altay 

Türkleri arasında Müslümanlığı ve Budizm‟i din olarak seçenler de bulunmaktadır. 

ġor Türkleri, Rusya Fedarasyonu‟na bağlı Kemerova Bôlgesi‟nin ġoriya olarak da adlandırılan 

kısmında yaĢamaktadırlar. Resmi dilleri ġorcadır. Fakat, halkın tamamına yakını Rusça 

konuĢmaktadır. 

Tofa Türkleri, Rusya Federasyonu‟na bağlı, Ġrkutst �zerk Cumhuriyeti‟nde yaĢamaktadırlar. 

Resmi dilleri Tofa dilidir. 1979 Genel Nüfus Sayımı‟na gôre halkın yaklaĢık yüzde 40‟ı Rusçayı ana dili 

olarak belirtmektedir. Din olarak ġamanizm‟i benimsemiĢlerdir. 
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Volga-Ural Bôlgesi‟nde yaĢayan Türk toplulukları arasında Tatar, Kırım Tatarı, BaĢkurt, �uvaĢ 

ve Kırımçak Türkleri de bulunmaktadır. Kırımçaklar dıĢındaki diğer toplulukların nüfusu yaklaĢık 

olarak 150 bin rakamının üzerindedir. Kırımçaklar, Türkler arasında nüfusu en hızlı azalan topluluk 

olma ôzelliğine sahiptir. 

Orta Volga ve Güney Urallar arasındaki bôlgede Slav olmayan ve Türk dilini konuĢan 

topluluklardan birisi de Tatarlardır. Tatarlar bôlgede en fazla nüfusa sahip olan topluluktur. Tatarlar, 

Tataristan veya Tatarya olarak da adlandırılan Tataristan �zerk Cumhuriyeti‟nde yaĢamaktadırlar. Bu 

cumhuriyetin batısında �uvaĢ �zerk Cumhuriyeti, doğusunda ise BaĢkurt �zerk Cumhuriyeti yer 

almaktadır. BaĢkenti Kazan olan ülkenin petrol ve doğalgaz rezervleri baĢlıca yeraltı zenginlikleri 

arasında yer almaktadır. Nüfusun yarısından fazlası kırsal yerleĢim merkezlerinde yaĢamaktadır. 

Resmi dilleri Tatarcadır. Tatar Türklerinin çoğunluğu Müslümandır. 

Kırım Tatarları, Altınordu Devleti‟nin içinde yaĢamıĢ olan Kırım Türklerinden oluĢmaktadır. Aynı 

zamanda, 13. yüzyılda Kırım‟a yerleĢen Anadolu Türklerinin soy olarak devamıdır. 18. yüzyılda Rus 

yônetimine giren Kırım Tatarları, Ġkinci Dünya SavaĢı‟na kadar Kırım Tatar �zerk Cumhuriyeti‟nde 

yaĢamıĢlar, Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında düĢmanla iĢbirliği yapmakla suçlanmıĢlardır. �zerk 

cumhuriyetleri iptal edilmiĢtir. Bu tarihten sonra Orta Asya ve Sibirya bôlgelerinde sürgün hayatı 

yaĢamıĢlardır. Kırım Tatarları dünyanın en çok mağdur olan halklarından birisidir. 

BaĢkurt Türkleri, BaĢkurdistan �zerk Cumhuriyeti‟nde yaĢamaktadır. Rusya Federasyonu 

toprakları içerisinde yer alan ülkenin doğusunda Kuzey Kazakistan, güneyinde Batı Kazakistan, 

batısında Tatar �zerk Cumhuriyeti yer almaktadır. Resmi dili Batı Türk dilleri arasında sayılan 

BaĢkurtçadır. Müslüman bir Türk topluluğu olan BaĢkurtlar daha çok kırsal yerleĢim alanlarında 

yaĢamaktadır. Nüfusun yüzde 70‟den fazlası BaĢkurtçayı ana dil olarak konuĢmaktadır. 

�uvaĢ Türkleri, �uvaĢistan �zerk Cumhuriyeti‟nde yaĢamaktadırlar. Rusya Federasyonu 

toprakları içinde yer alan ve doğusunda Tatar �zerk Cumhuriyeti bulunan ülkenin resmi dili 

�uvaĢçadır. Halkın tamamına yakını bu dili ana dil olarak konuĢmaktadır. �oğunluğu Müslüman olan 

�uvaĢ Türkleri arasında Ortodoks Hıristiyanlığı din olarak benimsemiĢ olanlar da bulunmaktadır. 

Kırımçaklar, Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın sonuna kadar Kırım‟da yaĢayan Musevilik inancına 

mensup Türklerdir. Hazarların soyundan geldikleri tahmin edilmektedir. Günümüzde bu Türk 

topluluğunun nüfusu gittikçe azalmaktadır. Bugün eski Sovyetler Birliği toprakları içinde dağınık bir 

biçimde yaĢamaktadırlar. Amerika BirleĢik Devletleri‟nde de yaklaĢık olarak 2500 kiĢilik bir nüfusa 

sahip oldukları bilinmektedir. Kırımçak dilini konuĢanların sayısı çok azdır. Bu dilin hemen hemen yok 

olduğu da sôylenebilir. Etnik anlamda varlık gôstermeleri mümkün gôrülmemektedir. 

Eski Sovyetler Birliği‟nin batısında iki Türk topluluğunun yaĢadığı bilinmektedir. Gagauz 

(Gôkoğuz) ve Karaim Türkleri olarak adlandırılan bu gruptan Karaimlerin nüfusları çok azdır. 

Gagauzlar, Moldova Cumhuriyeti‟nin güney bôlgelerinde, Ukrayna‟da, ve Orta Asya‟da 

yaĢamaktadırlar. Gagauzca, Anadolu Türkçesine en yakın Türk Ģivesidir. Gagauzlar Ortodoks 
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Hıristiyanlığı din olarak benimsemiĢlerdir. Karaim Türkleri ise Museviliği din olarak kabul eden bir Türk 

topluluğudur. Ukrayna Cumhuriyeti‟nde ve Litvanya Cumhuriyeti‟nde yaĢadıkları bilinmektedir. Türk 

dillerinin Batı grubundan olan Karaimce resmi olarak kabul edilmiĢtir. Ancak, nüfusun büyük bir 

çoğunluğu Rusçayı ana dil olarak konuĢmaktadır. 

1979 yılında yapılan Genel Nüfus Sayımı sonucuna gôre Rusya Federasyonu‟nda beĢ dağınık 

bôlgede yaĢayan toplam Türk nüfusunun yüzde 63‟ü Volga-Ural Bôlgesi‟nde bulunmaktadır. Türk 

topluluklarının yoğunlaĢtığı ikinci bôlge ise Kafkasya Bôlgesi‟dir. Bu bôlgede yoğunlaĢma oranı yüzde 

27‟dir. Daha sonra sırasıyla Sibirya, Orta Asya ve Batı Bôlgesi gelmektedir. 1989 yılında yapılan 

Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına bakıldığında ise bu sıralamanın değiĢmediği gôrülmektedir. Ancak, 

dağılım oranlarında çok az da olsa bir farklılaĢma vardır. Volga-Ural Bôlgesi‟nde yaĢayan toplulukların 

nüfus dağılım yüzdesi 60‟a düĢerken, Kafkasya Bôlgesi‟ndeki bu oran yüzde 30 Ģeklinde 

gôrülmektedir. Orta Asya ve Sibirya Bôlgelerinde yaĢayan Türk topluluklarının nüfus dağılım oranı ise 

hemen hemen aynıdır (%4). Ġki nüfus sayımı sonuçlarından hareket edilerek elde edilen 1995 yılı 

tahmini rakamlarına bakıldığında ise toplam nüfus rakamının 18 milyonu aĢtığı gôrülmektedir. Volga-

Ural Bôlgesinde 10.5 milyonu aĢan nüfus bulunmaktadır. Kafkasya Bôlgesi‟nde 6 milyona eriĢen bir 

nüfus büyüklüğü sôz konusudur. Bu rakam Orta Asya ve Sibirya Bôlgelerinde yaklaĢık olarak 800 

bine ulaĢmıĢtır. Volga-Ural Bôlgesi‟nde yaĢayan Türk toplulukları içinde yüzde 65 oranı ile Tatarlar en 

fazla nüfusa sahiptirler. �uvaĢlar yüzde 18 ile Tatarları takip etmektedir. Daha sonra sırasıyla, 

BaĢkurtlar, Kırım Tatarları ve Kırımçaklar gelmektedir. 1989 yılı sayım sonuçlarına gôre nüfus dağılım 

oranında bir farklılaĢma gôrülmemektedir. 1979 ve 1989 yılları arasındaki on yıllık dônem için 

hesaplanan nüfus artıĢ hızlarına bakıldığında, Kırım Tatarlarının en yüksek artıĢ hızına sahip oldukları 

gôrülmektedir. Tatar ve BaĢkurt Türklerinin nüfus artıĢ hızı hemem hemen aynıdır. Daha sonra gelen 

�uvaĢ Türklerinin nüfus artıĢ hızı ise binde 5 civarındadır. Kırımçakların nüfusu ise hızla 

azalmaktadır. 

Sibirya Bôlgesi‟nde yaĢayan Türk Topluluklarının 1979 yılındaki nüfus dağılımlarına 

bakıldığında, Yakut Türklerinin en fazla nüfusa sahip olan topluluk olduğu gôrülmektedir. Bôlgede 

yaĢayan toplulukların yüzde 50‟sini oluĢturmaktadırlar. Tuva Türkleri ise yüzde 25 oranı ile ikinci en 

fazla nüfusa sahip olan topluluktur. Ardından, Hakas, Altay, ġor, Dolgan ve Tofa Türkleri nüfus 

büyüklüğüne gôre sıralanabilir. 1989 yılında ise nüfus büyüklüğüne gôre yapılan sıralama 

değiĢmemekle birlikte nüfus artıĢ hızından kaynaklanan oransal bir artıĢ sôz konusudur. Bu dônemde 

Tuva Türklerinin oranı 25‟ten 27‟e yükselmiĢtir. Topluluklar nüfus artıĢ hızına gôre incelendiğinde, 

Dolgan Türklerinin negatif yônde bir artıĢ hızına sahip oldukları gôrülmektedir. Yapılan hesaplamalar 

sonucu Tuva Türklerinin en yüksek nüfus artıĢ hızına sahip oldukları ortaya çıkmıĢtır. Sibirya 

Bôlgesi‟nde yaĢayan Türk topluluklarının 1995 yılındaki nüfus dağılımlarına bakıldığında, 419 bin 

kiĢiyle Yakut Türkleri en fazla nüfusa sahip olan topluluktur. Bu topluluğu 230 bini aĢan bir büyüklük 

ile Tuva Türkleri izlemektedir. Daha sonra sıralamayı takip eden Hakas ve Altay Türkleri arasında çok 

farklı bir büyüklük yoktur. En son sıralarda ise ġor, Dolgan ve Tofa Türklerinin yer aldığı gôrülmektedir 

(Tablo 14). 
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Kafkasya Bôlgesi ele alındığında 1979 yılında toplam 4 milyona yaklaĢan nüfusun yüzde 18 gibi 

büyük bir kısmını �eçenler, yüzde 13‟e ulaĢan bir oranda Osetinler ve yüzde 11‟e eriĢen oranda ise 

Avarlar oluĢturmaktadır. Diğer Türk topluluklarının nüfus dağılım oranı yüzde 10‟un altındadır. 1989 

gelindiğinde dağılımın çok fazla değiĢmediği gôrülmektedir. Nüfus artıĢ hızları açısından konu ele 

alındığında, Ahıska Türklerinin en yüksek artıĢ hızına sahip oldukları gôrülmektedir. En düĢük artıĢ 

hızına sahip topluluğunun ise �erkezler olduğu yapılan hesaplamalar sonucu ortaya çıkmıĢtır. 1995 

yılı için yapılan tahminlere bakıldığında, toplam nüfusun 6 milyona ulaĢtığı gôrülmektedir. Bu yılda 1 

milyonu aĢan nüfusları ile �eçenler birinci sırayı almaktadır. Daha sonra ikinci sırayı Avarlar, üçüncü 

sırayı ise Osetinler almaktadır. Lezgi, Kabardin ve Darginler nüfusu 400 ile 500 bin arasında olan 

topluluklardır. Bu sıralamayı Ahıskalı, Kumuk ve InguĢlar takip etmektedir. Karaçay, Adıge, Lak, 

Tabasaran, Abaza, Malkar ve Balkarların 1995 yılı nüfuslarının 100 bin ile 200 bin arasında olduğu 

tahmin edilmektedir. Nogay, �erkez, Abhaza, Agul, Tsahur ve Rutullar nüfusları 100 binin altında 

olduğu tahmin edilen topluluklar arasında yer almaktadır (Tablo 14). 

Eski Sovyetler Birliği‟nin batı bôlgesinde yaĢayan Gagauz ve Karaim Türklerinin 1979 yılındaki 

toplam nüfusları 200 bine yaklaĢmaktadır. 1989 yılında ise bu sayı hemen hemen aynı kalmıĢtır. 

Nüfus artıĢ hızı açısından bir değerlendirme yapıldığında, Karaim Türklerinin negatif yônde bir hıza 

sahip oldukları gôrülmektedir. 1995 yılı için yapılan tahminlere gôre her iki topluluğun da dahil edildiği 

toplam nüfus 205 bine yaklaĢmaktadır. Nüfus artıĢ hızının yônünden kaynaklanan nüfus azalması, 

Karaimlerin nüfuslarını 2.500 kiĢiye kadar düĢürmüĢtür. Karaimler yok olma tehlikesi ile karĢı 

karĢıyadır. Aynı dônemde Gagauz nüfusu 202.840 olarak hesaplanmıĢtır. 

2000 yılı için yapılan tahmine gôre toplam 20 milyona yaklaĢan nüfus ortaya çıkmaktadır. 

Konuya bôlgelerde yaĢayan Türk toplulukları açısından bakılırsa, 2000 yılında Volga-Ural Bôlgesi‟nde 

yaĢayan topluluklardan Tatar Türklerinin 7 milyona ulaĢan bir nüfusa sahip olacakları tahmin 

edilmektedir. �uvaĢlar, Tatarlardan sonra ikinci büyük nüfusa sahip olacağı tahmin edilen Türk 

topluluğudur (Tablo 14). 

Sibirya Bôlgesi‟nde yaĢayan Türk toplulukları ele alındığında, Yakutların 2000 yılında bôlgede 

yaĢayacağı tahmin edilen 900 bin kiĢilik nüfusun yarısını oluĢturmaları beklenmektedir. Daha sonra 

sırasıyla, Tuva, Hakas, Altay, ġor, Dolgan ve Tofa Türklerinin 263.690 ile 805 kiĢi arasında değiĢen 

nüfus büyüklüğünü oluĢturmaları beklenmektedir. 

2025 yılında ise 33 milyonu aĢması beklenen toplam nüfus Türk adını devam ettirecektir. 

Kafkasya Bôlgesi‟nde yaĢayan Türk toplulukları ele alındığında, 2015 yılına kadar en fazla nüfusa 

sahip olmaları beklenen �eçenlerin 2020 yılından itibaren yerlerini Ahıskalılara bırakacakları yapılan 

hesaplamalar sonucunda ortaya konulmuĢtur. Bu bôlgede dikkati çeken diğer bir nokta ise bôlgede 

yaĢayan tüm Türk topluluklarının nüfuslarının devamlı artmasıdır. 

Tablo 14‟ün incelenmesinden anlaĢılan odur ki, Ahıskalıların nüfuslarını ikiye katlama süresi 

dokuz, Kırım Tatarlarının on, Agulların on dôrt ve Tsahurların on yedi yıldır. Bunları takip eden diğer 
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grupların artıĢ hızı da oldukça yüksektir. Bu anlamda en uzun süreler olan 210 yıl ġorlar için, 267 yıl 

ise Tofalar için geçerlidir. Nüfusu azalan gruplardan Dolganlar ise her 630 yılda bir nüfuslarının 

yarısını kaybedeceklerdir. Bu süre Karaimler için 40 yıl, Kırımçaklar için ise 11 yıl gibi olağanüstü kısa 

bir zaman dilimine tekabül etmektedir. 

5. Diğer �lkelerdeki 

Türk Nüfusu 

Bu bôlümde, yaĢadıkları ülkelerde azınlık ya da gôçmen olarak bulunan Türk nüfusu 

incelenecektir. Bôlüm, Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleriyle (Tablo 15) baĢlayıp Balkan ülkeleriyle 

(Tablo 16) devam edecek ve Avrupa, ABD ve Avustralya‟yla (Tablo 17) sona erecektir. 

Günümüzde Türk nüfusun azınlık ve gôçmen olarak yaĢadığı bôlgelerin dağılımına 

bakıldığında, Avrupa ve Balkan ülkelerinden, Orta Doğu ve Orta Asya‟ya, Avusturalya kıtasından 

Amerika BirleĢik Devletleri‟ne kadar uzanan geniĢ bir coğrafyaya yayıldıklarını gôrmekteyiz. Bununla 

birlikte, azınlık veya gôçmen olarak yaĢadıkları ülkelerdeki toplam nüfusun ônemli bir kısmını 

oluĢturmaktadırlar. Bu durum ise bazı ülkelerde, Türk nüfusun toplam sayısının eksik bildirilmesi gibi 

sonuçları doğurmaktadır. �rneğin Yunanistan, uluslararası resmi yayınlarda ülkesinde yaĢayan Türk 

azınlık nüfusunun sadece 3000 kiĢi olduğunu bildirmektedir. Benzer durum bir azınlıklar ülkesi olan 

Irak için de geçerlidir. Irak ülke topraklarında yaĢayan azınlık nüfusunun büyüklüğü konusunda hiçbir 

yayın yapmamaktadır. Nüfus ayrımı inanç farklılıklarına gôre verilmektedir. Dolayısıyla, kesin bir 

sonuç elde edilmesi mümkün olmamaktadır. Bulgaristan‟da da aynı sorun sôz konusudur. Türk 

azınlıklarının nüfus büyüklüğünün tam ve kesin olarak bilinmediği bazı ülkeler için yapılan nüfus 

tahminlerinde oransal dağılım yôntemi uygulanmıĢtır. �lkelerin günümüzdeki toplam nüfusları 

üzerinden Türk nüfusun oranı tahmin edilmiĢtir. 

Günümüzde Avrupa, ABD, Avustralya ve Balkan ülkelerinde 5.4 milyonu aĢan bir nüfus 

büyüklüğüne sahip olan Türk varlığı herkes tarafından kabul edilmektedir. Bu rakamın yaklaĢık olarak 

3.2 milyonu çeĢitli Avrupa ülkelerinde, 2 milyonu Balkan ülkelerinde, 0.2 milyonu ise Avustarlya ve 

ABD‟de yaĢamaktadır. 15. yüzyıldan itibaren Balkanlar‟a yerleĢen nüfus, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun 

zayıflamaya baĢlamasından itibaren azalmaya baĢlamıĢtır. Bu durumun en ônemli nedenleri arasında 

eritme politikalarına maruz kalmaları gôsterilebilir. Türk oldukları inkar edilen bu nüfus her türlü zor 

koĢula rağmen yaĢamaya devam etmekte ve Türk kültürünü sürdürmeyi baĢarmaktadır. 

5.1. Orta Doğu ve Orta 

Asya �lkeleri 

Ġran‟da yaĢayan Türk azınlığın, Gazne ve Selçuk Türklerinin soyundan geldiği tahmin 

edilmektedir. Batı Oğuz dili adı verilen bir Türk dilini konuĢan bu topluluklar tarım ve hayvancılıkla 

uğraĢmıĢlardır. Günümüzde Tebriz ve Tahran kentinde yoğunlaĢtıkları gôrülmektedir. �zellikle, Rıza 
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ġah dôneminde çeĢitli baskılara maruz kalan Türk azınlık Farsça konuĢmaları konusunda yapılan 

zorlamalara karĢılık vererek Türk dilini korumuĢtur. Ġran‟da yaĢayan etnik azınlıkların sayısı hakkında 

güvenilir istatistiki veriler bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Azerbaycan Türklerinden olan Dr. Cevat 

Heyet, 1983 yılında Indiana �niversitesi‟nde “Birinci Uluslararası Türk AraĢtırmaları Konferansı” 

çerçevesinde verdiği tebliğinde 14-15 milyon Türkün Ġran‟da yaĢadığını belirtmiĢtir (Bainbridge, 1995). 

2. bôlümde ifade edilen nedenlerden dolayı Ġran‟da yaĢayan Türklerin sayısının Dr. Heyet‟ın 

tahmininin de üstünde olduğu bilinmekte fakat resmi kayıtlara yansıtılmamaktadır. 

Irak‟ta yaĢayan Türk azınlığın ise daha çok Irak‟ın kuzeyinde, Bağdat ve Musul kentlerinde 

yaĢadığı bilinmektedir. Aynı bôlgede yaĢayan diğer azınlıklar tarafından gôçe zorlanmaktadırlar. Aynı 

zamanda Arap kültürünü kabul etmeleri yônünde de baskı yapılmaktadır. Bugüne kadar Irak‟ta düzenli 

nüfus sayımı yapılmamıĢtır. Yapılan sayımlar da baskı altında gerçekleĢmiĢtir. Irak, Türk azınlıklarla 

birlikte diğer azınlık nüfusunun sayısını da saklamaktadır. Bu durumda günümüzdeki nüfus rakamı 

ancak tahmin yoluyla elde edilebilmektedir. “Bugün Irak‟ta 1.5 milyon ile 2 milyon civarında Türk 

yaĢamaktadır.” (Koçsoy, 1991). Yapılan bu tahmin toplam nüfusun yaklaĢık olarak yüzde 6‟sına 

karĢılık gelmektedir. 

Suriye‟de bulunan Türk azınlık Birinci Dünya SavaĢı sonrasında Fransa‟ya verilen bôlgede 

yaĢamıĢtır. Hatay ve Ġskenderun‟da yerleĢen Türk azınlık, 1923 yılında yapılan nüfus sayımına gôre 

87 bin kiĢilik bir nüfusa sahip oldukları ortaya çıkmıĢtır. Fransız yônetiminde bôlgeye ôzel bir rejim 

uygulanmıĢtır. Eğitim ve ôğretimde Türk dili kullanılmıĢtır. 1939 yılında ise bôlge, Türkiye 

Cumhuriyeti‟nin yônetimine girmiĢtir. Aynı zamanda Türkiye sınırı boyunca yerleĢen Türk azınlık, Arap 

milliyetçiliğinin yoğun baskısı sonucunda eritme politikasına maruz kalmıĢlardır. 

Afganistan‟da Türk dilini konuĢmakla birlikte Türk olmayan azınlık yanında, Türk dilini konuĢan 

Türk azınlıklar da yaĢamaktadır. Türk Ģivelerini konuĢan nüfus ülkenin kuzeyindeki HindukuĢ dağları 

ile Orta Asya sınırında yaĢamaktadır. Türk azınlıklardan �zbekler, en fazla nüfusa sahiptirler. Kırsal 

yerleĢim birimlerinde yaĢamlarını sürdürmektedirler. Türkmenler ele alındığında, nüfus büyüklüğü 

sıralamasında ikinci sırada yer aldıkları sôylenebilir. �lkenin kuzey batısında yaĢamlarına devam 

etmektedirler. Gôçebe hayatlarına devam eden Kırgız Türkleri de aynı coğrafya içerisine 

yerleĢmiĢlerdir. Kazak ve Karakalpak Türkleri nüfus büyüklüğü bakımından en düĢük rakama 

sahiptirler. 

Türklerin Atayurtlarından biri olan bugünkü Moğolistan Halk Cumhuriyeti‟nde, Kazak ve Tuva 

Türkleri yaĢamaktadır. Kazak Türkleri 1725-1750 yılları arasında Rus baskılarından kaçmak için Batı 

Türkistan‟dan Doğu Türkistan‟a doğru gelmiĢlerdir. 1860‟lı yıllarda bir kısmı Altay dağlarından Hovd 

nehri havzası boyunca yerleĢmiĢlerdir (Bainbridge, 1995). 

�in Halk Cumhuriyeti‟nde yaĢayan Türk azınlık ele alındığında, Kazak, Kırgız, Tatar, �zbek, 

Yağız ve Salar Türklerinden oluĢan büyük bir nüfus sôz konusudur. Bu coğrafyanın içinde �inlilerin 

Sincan-Uygur �zerk Bôlgesi olarak adlandırdığı Doğu Türkistan‟da Uygur Türkleri yaĢamaktadır. 
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Bôlge konum bakımından stratejik bir ôneme sahiptir. Uygurlar nüfus büyüklüğü bakımından da yeterli 

çoğunluğa sahiptirler. �in Halk Cumhuriyeti‟nin baskıları bağımsızlık yônündeki faaliyetlere hız 

kazandırmaktadır. �in Halk Cumhuriyeti milli azınlıklara belli ôlçülerde ôzerklik sağlamıĢ olmasına 

rağmen sıkı denetimlerine devam etmektedir. 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kazakistan 

Cumhuriyeti bu hususta kesin bir tavır belirlememiĢtir. Fakat, mevcut yônetim “Uygur Türk Devleti”nin 

kurulması yônündeki eğilimleri �in ile arasının açılacağı ve bôlgede statükonun bozulacağı 

endiĢesiyle engelleyebilir. 1995 yılı verilerine gôre Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinde yaklaĢık olarak 

30 milyon kiĢiden oluĢan bir Türk nüfusunun yaĢadığı bilinmektedir. En fazla Türk nüfusun yaĢadığı 

ülke Ġran‟dır. Daha sonra sıralamada Doğu Türkistan‟da yaĢayan ve nüfusları 10 milyona yaklaĢan 

Uygur Türkleri yer almaktadır. Afganistan‟da yaĢayan Türk azınlık da oldukça fazla nüfusa sahiptir. 

�zbek, Kazak, Türkmen, Kırgız ve Karakalpak Türklerinden oluĢan Türk azınlık, Afganistan‟da kendi 

aralarında tamamen Türk dilini konuĢmaktadır. Afganistan‟da tam nüfus sayımı yapılmadığı için Türk 

azınlık nüfusu oransal tahminlerden hareket edilerek hesaplanmıĢtır. �in Halk Cumhuriyeti‟nde 

yaĢayan Türk azınlık incelendiğinde, 2 milyona yaklaĢan bir büyüklükte nüfusa sahip oldukları 

gôrülmektedir. Türk dillerini konuĢan Türk azınlık, Kazak, Kırgız, Tatar, �zbek, Yuğur ve Salar 

Türklerinden oluĢmaktadır. Dikkat edilmesi gereken ônemli bir nokta, Salar ve Yuğur Türklerinin 

günlük hayatta Türk dilini kullanıyor olmalarına rağmen yazı dili olarak �incenin kullanılıyor olmasıdır. 

Her iki Türk azınlık �in Halk Cumhuriyeti‟nin Gansu bôlgesinde yaĢamaktadır. EndiĢe verici bir 

durum, bu grupların yazılı dillerinin olmayıĢıdır. Sonuç olarak, �ince yaygın olarak kullanılmaktadır. 

�in anayasasının, azınlıklara kendi dillerini kullanma hakkı tanımasına rağmen, eğitim hizmetlerinin 

Türk dilinde yapılması için gerekli yetiĢmiĢ eleman sıkıntısı çekilmektedir. Diğer Türk azınlıkların dil 

konusunda sorunlarının olmadığı bilinmektedir. Moğolistan Halk Cumhuriyeti‟nde Türk azınlık olarak 

yaklaĢık 183 bin kiĢi yaĢamaktadır. Bu cumhuriyet sınırları içerisinde Kazak ve Tuva Türklerinin 

yaĢadıkları bilinmektedir. Irak‟ta yaĢayan Türk azınlık nüfusunun 1995 yılında 1 milyonu aĢtığı tahmin 

edilmektedir. Türkmen Türklerinin yoğun olarak bulundukları Irak‟ta Türk dilinin yoğun bir biçimde 

kullanılmakta olması sevindirici bir geliĢmedir. Suriye‟de 1995 yılında yaĢayan Türk azınlık nüfusunun 

482 bin olduğu tahmin edilmektedir. Türkmen Türkleri, 11. yüzyıldan beri Suriye‟de yerleĢik hayata 

geçmiĢlerdir. Suriye‟nin kuzeyinde yerleĢen Türk azınlık nüfusu oransal tahminlerden hareket edilerek 

bulunmuĢtur. Suriye Genel Nüfus Sayımlarında kiĢilere etnik kôken ve dil alanında ôzel bir soru 

yôneltilmemektedir. Toplam nüfusun yaklaĢık olarak yüzde 3‟ünü oluĢturdukları tahmin edilmektedir. 

Genellikle kırsal yerleĢim bôlgelerinde yaĢayan Türkmen Türkleri, kendi aralarında Türk dilini 

konuĢmaktadırlar. Ancak, eğitim ve ôğretim dili Arapça olarak verilmektedir. Günümüzde �rdün‟de 

yaĢayan Türk nüfusu ele alındığında, Anadolu Türkleri gündeme gelmektedir. ĠĢ bulmak amacıyla 

ülkeye yerleĢen Türk nüfusun sayısı oldukça azdır. 1995 yılında 2.216 kiĢinin yaĢadığı bilinmektedir. 

Ancak sayıları konusunda bir tahmine sahip olmadığımız bir miktar Kafkasya kôkenli Türk nüfusu 

�rdün‟de yerleĢiktir. Bunlar �rdün‟de genel nüfus içindeki paylarıyla karĢılaĢtırıldığında oldukça etkin 

konumdadırlar. Orta Doğu ve Orta Asya �lkeleri arasında Türk azınlık nüfusu en yoğun olarak Ġran 

Ġslam Cumhuriyeti‟nde bulunmaktadır. Bu ülkedeki Türk azınlığın yüksek bir artıĢ hızına sahip olduğu 

dikkatleri çekmektedir. Bu ülkedeki Türk azınlık gruplarının 1995 yılındaki nüfus büyüklüklerine gôre 

sıralaması yapıldığında 9 milyonluk rakamla Azeri Türkleri en ôn sırada yer almakta, bunu 1.2 milyon 
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rakamı ile Türkmen Türkleri takip etmekte, ardından 9 yüz bin rakamı ile KaĢkay Türkleri, 8 yüz bin 

rakamı ile de AvĢar Türkleri en son olarak da sırasıyla Kayar Türkleri ve diğer Türk azınlıkları 

gelmektedir. Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟ndeki toplam Türk azınlık nüfusunun daha 1995 yılında 12 milyon 

rakamını geçmesi 2000‟li yıllara gelindiğinde bu ülkedeki Türk azınlığının gôzardı edilemeyecek bir 

büyüklüğe ulaĢacağını Ģimdiden gôzler ônüne sermektedir (Tablo 15). 

Orta Doğu ülkelerinde yaĢayan Türk azınlık grupları arasında en yüksek artıĢ hızına sahip 

olanının Irak ile Suriye‟de yaĢayan Türkmen Türkleri olduğu gôrülmektedir. Hatta, Irak‟ta yaĢayan 

Türkmenlerin artıĢ hızı yüzde 3.3 iken Suriye‟de yaĢayan Türkmenlerin yüzde 3.8 rakamını 

yakalamaları dikkatlerden kaçmamaktadır. Her iki ülkenin baskıcı yônetimleri hızla artan Türkmen 

nüfusunu eritmek için çeĢitli politikalar yürütseler de bu konuda kesin bir baĢarıya 

ulaĢamamaktadırlar. Irak ve Suriye‟de yaĢayan Türkmenler yüksek bir artıĢ hızına sahip olmalarına 

rağmen aynı grubun �rdün‟de yaĢayan üyeleri yüzde 1 gibi düĢük bir artıĢ hızına sahiptirler. Bu 

ülkedeki nüfusları 1995 yılında ancak 2 bin dolayında olan Türkmen Türklerinin daha sonraki yıllarda 

fazla nüfusa sahip olmaları beklenmemektedir. Afganistan‟da yaĢayan Türk azınlıkları hem sayı 

bakımından hem de artıĢ hızları bakımından farklılıklar arz etmektedirler. Bu ülkedeki Türk azınlıklar 

arasında sayı bakımından �zbek Türkleri iki milyona yaklaĢan nüfusları ile birinci sıraya yerleĢseler 

de artıĢ hızları bakımından alt sıralarda yer almaktadırlar. Türkmen Türkleri 569 bin sayısı ile �zbek 

Türklerini takip etmekte, aynı zamanda da bu ülkedeki diğer Türk azınlıkları arasında en yüksek artıĢ 

hızına sahip olma ôzelliğini ellerinde bulundurmaktadırlar. Kırgız Türklerinin ardından çok küçük 

sayılara sahip olan Kazak Türkleri ile Karakalpak Türkleri gelmektedir. Moğolistan‟da yaĢayan Türk 

azınlıklarından Kazak Türkleri, yaklaĢık 180 bin civarında bir büyüklüğe sahip olmalarına rağmen 

düĢük bir artıĢ oranı sergilemektedirler. Bu ülkedeki diğer Türk azınlık olan Tuva Türkleri ise 1995 

yılında ancak 2 bin civarında bir nüfusa sahiptirler. Doğu Türkistan‟da yaĢayan Türkler yüksek bir artıĢ 

hızıyla daha 1995 yılında 10 milyon rakamını aĢmıĢ bulunmaktadırlar. 

Orta Doğu ve Orta Asya �lkelerinde yaĢayan Türkler arasında en yüksek artıĢ hızına yüzde 

4.88 ile �in Halk Cumhuriyeti‟nde yaĢayan Kırgız Türkleri sahiptir. Bunu aynı ülkede yaĢayan Kazak 

Türkleri takip etmektedir. Aynı coğrafyada yaĢayan Salar Türkleri de 157 bin kiĢiye eriĢen nüfusları ile 

ônemli bir yere sahiptirler (Tablo 15). 2000 yılında Irak‟ta yaĢayacak Türkmenlerin 1.2 milyonu aĢması 

beklenmektedir. Bu rakam 1980-1985 yılları arasında Türkmenlerin nüfus artıĢ hızları gôzônüne 

alınarak elde edilmiĢtir. 1990‟lı yıllarda Irak‟ta, ôzellikle de Kuzey Irak Bôlgesi‟nde yaĢanan olayların 

Türkmen nüfusuna etkisi kesin olarak bilinmediğinden 2000‟li yıllara yônelik hesaplamalar yapılırken 

bu unsurlar gôz ônüne alınamamıĢtır. Dolayısıyla Türk azınlığın bu ülkedeki 2000‟li yıllara iliĢkin nüfus 

tahminlerinin kesinlik taĢıyamacağının gôzardı edilmemesi gerekmektedir. Suriye Arap 

Cumhuriyeti‟nde yaĢayan Türkmenler yüzde 3.8 gibi yüksek bir artıĢ hızıyla 2000 yılında 586 bin 

kiĢilik bir nüfus büyüklüğüne sahip olacaklardır. Afganistan‟da son yıllarda yaĢanan iç savaĢın Türk 

azınlıklara etkisi tamamen bilinmemektedir. Bununla beraber bu grupların iç savaĢa katılmadıkları için 

savaĢtan fazla zarar gôrmedikleri tahmin edilmektedir. Türk azınlıklar arasında en yüksek nüfus artıĢ 

hızına sahip olan Türkmen ve Kırgız nüfusunun hızlı bir Ģekilde artmaya devam edeceği tahmin 
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edilmektedir. 

21. yüzyılın ilk çeyreğine gelindiğinde Orta Doğu ve Orta Asya‟daki Türk azınlık nüfusu 78 

milyona ulaĢacaktır. Doğal olarak, yaĢadıkları ülkelerde Türk kimliklerini kaybetmeleri yônünde yoğun 

baskılarla karĢılaĢacakları Ģüphesizdir. Bu durumda, Türk kimliğinin korunması konusunda Anadolu 

Türkleri tarafından acil ônlemler alınmalıdır. Moğolistan‟da yaĢayan Türk azınlık 2025 yılında ise 219 

bine ulaĢacağı yapılan hesaplamalar sonucunda ortaya konulmuĢtur. Nüfus büyüklüğünün 

çoğunluğunu Kazak Türkleri oluĢturmaktadır. Zaman içerisinde Tuva Türklerinin de artarak bu 

büyüklüğe olumlu yônde katkıda bulunmaları beklenmektedir (Tablo 15). Doğu Türkistan‟da yaĢayan 

Uygur Türklerinin nüfusunun 2015 yılında 21 milyona, 2020 yılında ise 21.3 milyona ulaĢacağı tahmin 

edilmektedir. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ise nüfusun 32 milyonu aĢacağı beklenmektedir. �in Halk 

Cumhuriyeti‟nde yaĢayan Türk azınlık nüfusunun en fazla Kazak Türklerine bağlı olarak artacağını 

sôylemek mümkündür. Daha sonra ise �zbek Türklerinin en fazla nüfusa sahip olacağını belirtmek 

gerekir. 2025 yılına kadar olan 5 yıllık zaman dilimlerinde nüfus büyüklüğüne gôre sıralama 

yapıldığında, ilk üç sıra Kazak, �zbek ve Salar Türkleri arasında paylaĢılacağı ortaya çıkmaktadır 

(Tablo 15). 

5.2. Balkan �lkeleri 

Balkan ülkelerinde yaĢayan Türk azınlık incelendiğinde, Avrupa ülkelerine gôçmen olarak giden 

Türk nüfusuna yakın bir sayıya sahip oldukları gôrülmektedir. Bu ülkelerden Bulgaristan‟da yaĢayan 

Türk azınlığın varlığı, 14. yüzyıl sonunda Osmanlı fethinden sonra baĢlamaktadır. 1878 yılında 

bôlgedeki Osmanlı yônetiminin sona ermesiyle Türk nüfus, “azınlık” haline gelmiĢtir. Aynı zamanda, 

Osmanlı fethinden ônce Tatar ve Gagauz Türklerinin aynı coğrafyada yaĢadıkları bilinmektedir. 

Yunanistan‟da yaĢayan Türk azınlığın durumu ele alındığında, Osmanlı fethi ile birlikte bôlgeye 

yerleĢen Türk nüfus, 1912-1924 tarihleri arasında yapılan zorunlu gôç anlaĢmasına kadar ônemli bir 

çoğunluğa sahip olmuĢtur. Bu tarihten sonra ise Batı Trakya‟da azınlık haline gelmiĢlerdir. 

Romanya‟ya Türk nüfusun yerleĢmesi 16. yüzyıldan itibaren baĢlamaktadır. Tatar ve Anadolu 

Türklerinden oluĢan Türk nüfus, Tuna nehri boyunca yerleĢmiĢlerdir. Nüfusun büyük bir çoğunluğu 

kırsal kesimlerde yaĢamakta ve kendi aralarında Türk dilini konuĢmaktadırlar. Bu durum, hemen 

hemen bütün Balkan ülkelerinde sôz konusu olduğu gibi Türk nüfusu eritme politikalarına karĢı halkın 

kendi kendine kazandığı büyük bir baĢarıdır. Eski Yugoslavya topraklarında yaĢayan nüfus benzer bir 

Ģekilde Osmanlı fethi ile bôlgeye yerleĢmiĢtir. Ancak, 19. yüzyılın sonunda Balkan ülkelerindeki 

Osmanlı eğemenliği zayıflamaya baĢlamıĢtır. 1878 tarihinde Bosna-Hersek, Avusturya askerleri 

tarafından iĢgal edilmiĢtir. 1912-1913 Balkan SavaĢlarından sonra yapılan 1913 tarihli Londra 

AntlaĢması‟na gôre Türkler Balkanlar‟daki topraklarını bırakmak zorunda kalmıĢlardır. 

Balkan ülkelerinde yaĢayan Türk azınlık ele alındığında her ülke için aynı yıla ait verinin elde 

edilemediği gôrülmektedir. Eski Yugoslavya topraklarında yaĢayan Türk nüfusa yônelik en yeni veri 

1971 ve 1981 yıllarına aittir. Bu ülke sınırları içerisinde yaĢayan Türk azınlık nüfusunun hızla azaldığı 

dikkatleri çekmektedir. 1971 yılında 127 bine ulaĢan nüfus, on yıl sonra 100 bine kadar düĢmüĢtür. 
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1995 yılı tahmininde nüfusun 77 bine kadar düĢtüğü hesaplanmıĢtır. Hırvatistan, Kosova ve 

Slovanya‟da yaĢayan Türk azınlık pozitif yônde nüfus artıĢ hızına sahip iken diğer bôlgelerde yaĢayan 

Türk nüfus negatif bir artıĢ hızına sahiptir. 

Eski Yugoslavya topraklarında yaĢayan nüfusun aksine diğer Balkan ülkelerinde yaĢayan Türk 

azınlık nüfusunun hızla arttığının gôrülmektedir. Bu ülkeler içinde en yüksek nüfus artıĢ hızı 

Bulgaristan‟da yaĢayan Türk azınlığa aittir. Buradaki Türk azınlık içinde Gagauz Türklerinin artıĢ 

hızının en yüksek olduğu yapılan hesaplamalar sonucunda ortaya konulmuĢtur (Tablo 16). 

Bulgaristan‟da yaĢayan Türk azınlık ele alındığında Anadolu Türklerinin en fazla nüfusa sahip 

oldukları gôrülmektedir. Aynı coğrafyada yaĢayan Gagauz ve Tatar Türkleri arasında nüfus büyüklüğü 

bakımından hemen hemen farklılık gôrülmemektedir. 1981 yılı verilerine gôre 1.3 milyona yaklaĢan 

Anadolu Türklerinin nüfusu, 1991 yılında 1.4 milyona eriĢtiği gôrülmektedir. 1995 yılında ise nüfus 

artmaya devam etmiĢtir. Yunanistan toprakları içinde yer alan Batı Trakya‟da 1971 yılında sayıları 329 

bine yaklaĢan Türk azınlığın yaĢadığı bilinmektedir. 1981 yılında 345 bin kiĢiye ulaĢan Türk azınlık 

nüfusunun daha da artmaya devam edeceği yapılan hesaplamalar sonucunda ortaya konulmuĢtur. 

1995 yılında 350 bini aĢan bir büyüklüğe sahip oldukları tahmin edilmektedir. Romanya‟da ise 1966 

yılında toplam 40 bin kiĢilik bir Türk azınlığının varlığı sôz konusudur. Nüfus hızla artarak on bir yıl 

sonra 46 bin kiĢiye ulaĢmıĢtır. Dolayısıyla 1995 yılında Romanya‟da yaĢayan Türk azınlık nüfusunun 

60 bin kiĢiye ulaĢtığı tahmin edilmektedir (Tablo 16). 

Balkan ülkelerinde yaĢayan Türk nüfusun 2000‟li yıllardaki yapısı incelendiğinde istikrarsız bir 

dônem geçiren ülkelerdeki nüfusun iç savaĢlar ve gôç nedeniyle hızla azaldığı gôrülmektedir. 2000 

yılının baĢlangıcında Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan‟da azınlık olarak da kabul edilmesi zor bir 

biçimde çok az sayıda Türk nüfusunun bulunacağı tahmin edilmektedir. Diğer bir deyiĢle, bu ülkelerde 

Türk nüfusunun kalmayacağı sôylenebilir. Ancak, bu gerçeğin daha kolay gôrülebilmesi için nüfus 

tahminleri yapılmıĢtır. Karadağ ve Sırbistan‟daki nüfusun tamamen kaybolacağı yapılan hesaplamalar 

sonunda ortaya çıkmıĢtır. Kosova‟da ise Türk azınlık nüfusu istikrarlı bir biçimde artmaya devam 

edecektir. Makedonya‟da sayısal olarak ônemli bir miktar ifade eden Türk azınlık nüfusunun, oransal 

olarak 2000 yılından itibaren azalmaya baĢlaması beklenmektedir (Tablo 16). Bulgaristan‟da yaĢayan 

Türk azınlık nüfusunun 2000 yılında 1.5 milyona ulaĢması beklenmektedir. Gagauz ve Tatar 

Türklerinin toplam 12 bin kiĢiye ulaĢan nüfusları yanında Evlad-ı Fatihan olarak da bilinen Anadolu 

Türklerinin nüfuslarının sayısal ve oransal olarak artması beklenmektedir. Batı Trakya bôlgesinde 

yaĢayan Türk azınlığın, 2000 yılında nüfus büyüklüğü olarak 360 bin kiĢiye ulaĢması beklenmektedir. 

Romanya‟da yaĢayan Türk Azınlığın 21. yüzyılın baĢından itibaren nüfus büyüklüğünün artıĢı 

incelendiğinde, nüfusun oransal olarak artma gôstereceği sôylenebilir. Romanya‟da yaĢayan Türklerin 

sayıları 2000 yılında 65 bine ulaĢmıĢ oldukları tahmin edilmiĢtir. 

Balkan ülkelerindeki Türk azınlık nüfusunun Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya dıĢında diğer 

Balkan ülkelerinde azalma eğiliminde olduğu gôrülmektedir. Türk nüfusundaki bu azalma yukarıda 

belirtildiği gibi daha ziyade gôç ve iç savaĢlardan ileri gelmektedir. Aynı nüfus grubunun 2000‟li 
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yıllardaki büyüklükleri tahmin edilirken daha ônceki yıllara ait artıĢ hızları gôz ônüne alınmakta, 

dolayısıyla eksi değerli artıĢ oranları 2000‟li yıllarda Balkan ülkelerindeki Türk nüfusunun sürekli 

azalma eğiliminde olduğunu gôzler ônüne sermektedir. Tablo 16‟nın incelenmesinden Eski 

Yugoslavya Cumhuriyeti‟nin Bosna-Hersek bôlgesindeki Türk nüfusunun sürekli olarak azaldığı ve 

2025 yılında 25 kiĢiye düĢtüğü; Karadağ bôlgesinde daha 2010 yılında sıfırlandığı; Sırbistan‟da ise 

2000‟li yıllarda bir Türk azınlığından bahsetmenin mümkün olmadığı tespit edilmektedir. Eski 

Yugoslavya Cumhuriyetleri arasında en yoğun Türk nüfusunun bulunduğu Makedonya Bôlgesi‟nde 

dahi Türk nüfusunun sürekli olarak azaldığı, 2000 yılının baĢında 56.547 olan nüfusun, 2025‟te 

32229‟a gerilediği dikkatleri çekmektedir. 

5.3. Avrupa, Amerika BirleĢik 

Devletleri ve Avustralya 

Günümüzde Avrupa ülkelerinde, Amerika BirleĢik Devletlerinde ve Avustralya‟da yaĢayan 

Türkler ekonomik nedenlerle gôç eden nüfustan oluĢmaktadır. Balkan ülkelerinde yaĢayan Türk 

azınlık ise vaktiyle Türklere ait olan topraklarda azınlık durumuna düĢmüĢ olan nüfustan meydana 

gelmektedir. 

Uluslararası gôç ekonomik ve siyasal nedenlerden kaynaklanmaktadır. Gôç hareketleri, gôç 

dônemlerine bağlı olarak da farklı ôzelliklere sahiptir. 1960‟lı yıllarda Avrupa‟ya olan gôç ôzellikle Batı 

Avrupa‟daki iĢgücü açığını kapatmak üzere gerçekleĢmiĢtir. Ancak, bu gôç hareketi 1980‟li yılların 

birinci yarısından itibaren ekonomideki durgunluk nedeniyle azalma eğilimine girmiĢtir. Batı Avrupa 

ülkelerine yônelik olarak 1960‟lı yıllarda baĢlayan iĢgücü gôçü azalarak da olsa 1980‟li yılların sonuna 

kadar devam etmiĢtir. Bu gôç hareketi 1980‟li yıllardan itibaren yabancı nüfusun aile birleĢtirmesine ve 

yurtdıĢı doğumlulara bağlı olarak devam eden bir Ģekil almıĢtır. Aynı dônemde, bu ülkelerin nüfus 

yapılarında da ônemli değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. Bu değiĢiklikler arasında bir yıl içinde 

gerçekleĢen doğum sayısının aynı süre içinde gerçekleĢen ôlüm sayısından daha az olması ve 

nüfusun yaĢlanması sayılabilir. Diğer bir değiĢle bu ülkelerin nüfusları azalmaya baĢlamıĢtır. Bôylece 

ilk defa olarak Batı Avrupa ülkeleri nüfuslarındaki bu azalmayı gôçmen nüfusu ile kapatma yônünde 

politikalar geliĢtirmiĢlerdir. Türk iĢçi gôçü ôzellikle ekonomik nedenlere dayanmaktadır. Batı Avrupa‟ya 

çalıĢmak amacıyla gelen Türk iĢçileri bu ülkelerdeki kalıĢ sürelerini baĢlangıçta kendilerinin ve 

ailelerinin geleceğini güvence altına alacak birikimleri yapmak ile sınırlandırmıĢlardı. Ancak geçen 

zaman süresince, bu kısa sürenin daha uzun bir kalıĢ süresine dônüĢtüğü açıkça gôrülmektedir. 

BaĢka bir deyiĢle, sôz konusu kalıĢ süresi, aile birleĢtirmesi ile gelen diğer aile üyelerine ve 

yurtdıĢında doğan çocukların eğitim hayatına bağlı olarak uzamaktadır. Bôylece, Türkiye‟ye kesin 

dônüĢ tarihinin sürekli olarak belirli olmayan bir tarihe ertelenmesi bulunulan ülkeye tamamen 

yerleĢme eğiliminini daha da kuvvetlendirmektedir. Nitekim birinci kuĢağın Türkiye‟ye kesin 

dônüĢünden bahsetmek mümkünse de bu eğilimi ikinci kuĢak, ôzellikle de üçüncü kuĢak için 

sôylemek mümkün değildir. Bugün artık, Batı Avrupa ülkelerinde yaĢayan Türkler için “Türk Azınlık” 

terimini kullanmak yanlıĢ sayılacak bir isimlendirme olmasa da yeri geldikçe gôçmen kavramına da 
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baĢvurulacaktır. Dolayısıyla azınlık Türkler ile gôçmen Türkler hesaplamalarda aynı kategori 

içerisinde ele alınacaktır. Batı Avrupa ülkelerinin temel demografik ôzelliklerine bakıldığında, nüfusun 

azalmaya baĢladığını, ortalama yaĢam süresinin uzadığını ve dolayısıyla nüfusun yaĢlandığını 

gôrmek mümkündür. Diğer yandan bu ülkelerin ülke içinde yaĢayan yabancılara vatandaĢlık hakkı 

vermeye baĢladıkları dikkati çekmektedir. 1980‟li yıllarda Batı Avrupa ülkelerine yônelik gôç hareketi 

iki ônemli ôzelliğe sahiptir. Bu dônemin ilk yarısında Belçika, Almanya, Ġrlanda, Finlandiya, Ġngiltere ve 

Ġspanya ônceki dônemlere gôre daha az gôç alan ülkeler arasında yer almaktadırlar. 1980‟li yılların 

sonunda Almanya, Avusturya, Ġsviçre, Lüksemburg ve Ġsveç 1960‟lı yıllarda yaĢadıkları gôç 

patlamasını yeniden yaĢamıĢlardır. Bu değiĢikliğin en ônemli nedenleri ekonominin canlanmaya 

baĢlaması ve Doğu Avrupa ülkeleri ve Sovyetler Birliği‟ndeki siyasi değiĢikliklerdir. Aynı zamanda bu 

gôç hareketi nüfusu gittikçe azalan Avusturya, Federal Almanya, Lüksemburg, Ġsviçre, Ġsveç, 

Danimarka ve hatta Ġtalya ve Yunanistan nüfusunun artıĢını sağlamıĢtır (Conseil de L‟Europe, 1991). 

Fransa ve Avusturya gibi bazı Batı Avrupa ülkelerinde yaĢayan Türk nüfus zaman içerisinde çok 

büyük bir oranda artma gôstermiĢtir. Fransa 1985 yılında ülkedeki kaçak iĢçilere oturma ve çalıĢma 

izni veren bir af çıkarmıĢtır. Avusturya ise nüfusun yaĢlanmasından kaynaklanan nüfus azalıĢını 

yabancı nüfus ile kapatma yoluna gitmiĢ fakat 1993 yılından itibaren gôçü kontrol altına alacak yasa 

çıkarmıĢtır. 

“Batı Avrupa ülkelerinde yaĢayan Türk nüfusun geleceği hakkında iki farklı yorum yapılması sôz 

konusudur. Bunlardan birincisi, Batı Avrupa ülkeleri hızla azalan nüfus açıklarını ülkelerinde bulunan 

yabancılar sayesinde kapatmaktadırlar. Türk nüfus ise artık yabancı statüsünde değil, bulundukları 

ülkelerde Türk azınlık haline gelmiĢlerdir. Bu gôrüĢ çalıĢma verisi olarak kullanılan kaynaklarca da 

doğrulanmaktadır. O halde Türk nüfusun Türk kimliklerini koruyabilmeleri gündeme gelmektedir. Bu 

ülkelerdeki birinci ve ikinci kuĢak Türklerin Türk kimliklerini koruduklarını sôyleyebiliriz. Ancak üçüncü 

kuĢak Türkler ki kısaca yurtdıĢı doğumlular olarak tanımladığımız bu grup Batı ülkelerinin uyum 

(integration) politikaları adı altında ele aldıkları ve ardından eritme (asimilation) politikası uyguladıkları 

kuĢaktır. Bu kuĢağın kısa bir süre sonra Türk kimliklerini kaybetmeleri mümkündür. Sosyal bir varlık 

olan insanın yabancı olarak da olsa doğduğu, daha sonra eğitimini gôrdüğü ve hayatını geçirdiği bir 

ülkenin kültürünü ve yaĢayıĢ tarzını benimsemesi son derece normaldir. Bunun aksini savunmak 

mümkün değildir. �nemli olan bireyin ait olduğu kendi kimliğini koruyarak yaĢadığı toplumla barıĢ 

içinde bulunmasıdır. Bu durumu Batı Avrupa ülkelerinde yaĢayan Türkler açısından Ģôyle 

açıklayabiliriz. Artık Avrupa ülkelerinde kalıcı olarak var olan bir Türk nüfusu vardır. Bu Türk nüfusu 

bulundukları ülkenin yaĢayıĢ ve düĢünce tarzına gôre Ģekillenecektir. Bu gerçeği kabul etmek 

zorundayız. �nemli olan bu insanlarla var olan bağların kopmasını engellemektir. Türkiye‟de yaĢayan 

Türkler olarak bizim yapmamız gereken Batı Avrupalı Türklerin bulundukları ülkede siyasal ve 

ekonomik bir güce sahip olmaları yônünde politikalar üretmek olacaktır.” (Tosun, 1995). 

Avrupa ülkelerinde yaĢayan gôçmen Türk nüfusu incelendiğinde, 1981 ve 1991 yılları 

arasındaki nüfus artıĢ hızlarının oldukça yüksek olduğu gôrülmektedir. Anadolu Türklerinden oluĢan 

bu gôçmenler, Anadolu‟daki temel demografik ôzelliklerini sürdürmeye devam etmektedir. 1981 
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yılında Avrupa ülkelerinde yaĢayan gôçmen Türklerin nüfus dağılımı incelendiğinde, toplam olarak 2 

milyona ulaĢan bir nüfusa sahip oldukları tespit edilmektedir. Bu nüfusun 1.4 milyona yakını F. 

Almanya‟da yaĢamaktadır. Hollanda ve Fransa‟daki Türk nüfusunun ise 100‟er bin kiĢinin üzerinde 

olduğu bilinmektedir. 1991 yılı için yayınlanan nüfus sayımı sonuçlarında, Türk nüfusunun 1981 yılına 

gôre 400 bin kiĢi daha arttığı gôrülmektedir. Bu dônemde, F. Almanya‟da yaĢayan Türk nüfusunun 

büyüklüğü 1.6 milyona çıkarken, Fransa, Hollanda ve Avusturya‟da yaĢayan Türk nüfusunun 100 ile 

200 bin arasında bir büyüklüğe eriĢtiği gôrülmektedir. Diğer Avrupa ülkelerinde ise hızlı bir nüfus artıĢı 

sôz konusudur. Bu artıĢ, Türkiye‟den Aile BirleĢtirmesi yolu ile gelen nüfusa bağlı olarak meydana 

gelmektedir. Ġngiltere‟de 1981 yılında 6 bin civarında olan Türk nüfus, 1991 yılında 29 bine ulaĢmıĢtır. 

Ancak, bu ülkeye eğitim amacıyla gelen Türk sayısında bir artıĢ olduğuna dikkat çekmek 

gerekmektedir. 

1995 yılı resmi verilerine bakıldığında, Avrupa ülkelerinde toplam 2.7 milyona ulaĢan bir Türk 

varlığı sôz konusudur. F. Almanya‟da 1.7 milyon civarında olan nüfus büyüklüğünün, ôzellikle Fransa 

ve Hollanda‟da 200 bin rakamının üzerine çıktığı gôrülmektedir (Tablo 17). 1981 ve 1991 yılları 

arasındaki nüfus artıĢ hızı incelendiğinde, dikkat edilmesi gereken bir durum sôz konusudur. Yukarıda 

belirtildiği gibi 1990‟lı yıllara kadar olan Türk azınlığın nüfus artıĢı, sadece doğal artıĢtan 

kaynaklanmamaktadır. Bununla birlikte, Türk azınlık ile ilgili yapılan demografik çalıĢmalarda Türk 

nüfusun Türkiye‟den seçtikleri kiĢilerle evlenmekte oldukları ve aile birleĢtirmesi yolu ile eĢlerini 

bulundukları ülkeye getirdikleri tespit edilmiĢtir. 

Nüfus artıĢ hızlarına gôre yapılan sıralamada Finlandiya‟da yaĢayan Türk nüfusun en yüksek 

artıĢ hızına sahip olduğu gôrülmektedir. Daha sonra ise Ġngiltere‟de yaĢayan Türk nüfusunun hemen 

hemen aynı hıza sahip oldukları gôrülmektedir. �çüncü sırada ise bir Akdeniz ülkesi olan Portekiz yer 

almaktadır. Bu ülkeyi yine Akdeniz ülkeleri arasında yer alan Ġtalya ve Ġspanya takip etmektedir. 

Norveç, Avusturya ve Danimarka gibi Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri sıralamayı devam ettiren ülkeler 

olmaktadır. Almanya‟da yaĢayan Türk nüfusunun artıĢ hızının en az olduğu dikkati çeken bir bulgudur. 

Bununla birlikte, nüfus büyüklüğünün en yüksek rakama ulaĢtığı ülke olan Almanya‟ya Türkiye‟den 

gelen gôçün halen devam ettiği sôylenebilir. Bu gôç hareketinin yônünün değiĢtiği de 

unutulmamalıdır. Emeklilik çağına ulaĢmıĢ olan Türk nüfusun bir kısmı Türkiye‟ye kesin dônüĢ 

yapmakla birlikte kendi yerlerine evlilik yolu ile Türk nüfusu ikame etmektedirler. 

2000 yılında Avrupa ülkelerinde yaĢayan Türklerin nüfus büyüklüğüne gôre sıralaması 

yapıldığında Almanya‟da yaĢayan Türkler birinci sırada yer alacaktır. Bu sıralamayı 376 bini aĢacak 

nüfusları ile Fransa‟da yaĢayan Türkler takip edebilecektir. Daha sonra ise Hollanda ve 

Avusturya‟daki Türkler nüfusları 200 binin üzerinde olması beklenen gruplar arasında yer alacaktır. 

Ġngiltere, Belçika ve Ġsviçre‟de yaĢayan Türk nüfus büyüklüğünün de 100 bin kiĢiyi aĢması 

beklenmektedir. Aynı zaman dilimi içerisinde Ġtalya, Finlandiya, LihtenĢtayn, Lüksemburg ve Portekiz 

gibi Avrupa ülkelerinde yaĢayan Türk nüfusunun kayda değer bir büyüklüğe eriĢmesi mümkün 

gôrülmemektedir (Tablo 17). 
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Almanya‟da yaĢayan Türkler bu ülkede etkili olmaya baĢlamıĢlardır. Bu baĢarının temelinde bu 

ülkede en fazla sayıya sahip yabancılar olmalarının ve aynı ülkede geçirilen otuz beĢ yıldan fazla bir 

süre sonunda elde edilen deneyimin yattığı unutulmamalıdır. Almanya‟daki Türk nüfus yapısına 

benzerlik gôsteren bir diğer Türk nüfus yapısı Fransa‟nın Almanya sınırındaki Alsace bôlgesinde 

gôrülmektedir. Bu bôlgede yaĢayan yabancılar içinde en fazla sayıya sahip olanlar Türklerdir. Durum 

bu olmakla beraber ne yazık ki bugüne kadar Alsace bôlgesinde yaĢayan Türkler arasında ciddi bir 

ôrgütlenme hareketi yaĢanmamıĢtır. Bu yônde yapılan bazı teĢebbüsler kısa bir süre sonra amaçları 

dıĢına çıkarak siyasi bir boyut kazanmıĢ ve daha sonra kendiliğinden sona ermiĢtir. Bu teĢebbüslere 

benzer yeni bir hareket 1995 yılı baĢında Alsace bôlgesinin merkezi olan Strazburg‟da 

gerçekleĢmiĢtir. Bu Ģehirde kendi adlarına iĢyeri iĢleten Türkler “Türk ĠĢadamları Platformu” adı 

altında yeni bir ôrgüt kurmuĢlardır. Sôz konusu ôrgüt ilk kurulduğu dônemde amatôr bir izlenim 

bıraksa da, temenni edilen bu hareketin en kısa zamanda olgunluk dônemine geçerek daha geniĢ bir 

boyut kazanmasıdır. Fransa‟da yaĢayan vatandaĢlarımızın bu ülkedeki ortalama kalıĢ sürelerinin 21 

ile 22 yıl arasında değiĢtiği gôz ônüne alındığında bugün Almanya‟daki Türkler tarafından kurulan 

ôrgütlerin benzerlerinin Fransa‟da da gôrülmeye baĢlanması için belirli bir geçiĢ dôneminin yaĢanması 

gerekmektedir (Tosun, 1995). 

Fransız Ulusal Nüfus Ġncelemeleri Enstitüsü‟nün (INED) Fransa‟da gôçmenlerin uyumuna iliĢkin 

olarak yaptığı bir araĢtırma sosyal ve kültürel değiĢikliklere açıklık getirmiĢtir. Bu araĢtırmada yaĢları 

20 ile 59 arasında değiĢen 13.000 kiĢiyle yüz yüze gôrüĢmeler yapılmıĢ Cezayir, Fas, Portekiz, Türk, 

Ġspanyol, Güney Doğu Asya (Vietnam, Kamboçya ve Laos) ve Kara Afrika kôkenlilerden oluĢan 

kiĢilere çeĢitli sorular yôneltilmiĢtir. AraĢtırmada ortaya çıkan tek istisnai durum Türklere aittir. Türkler 

çok belirgin bir Ģekilde kendi içlerine kapanarak Türk kimliklerini korumaya ôzen gôstermektedirler. 

Fransa‟da yetiĢen genç Türk nüfus içinde karma evliliğin yok denecek kadar az olduğu gôrülmektedir. 

Fransa‟da doğan gençler Türkiye‟deki yurttaĢları ile evlenmekte ve evlerinde Türkçe 

konuĢmaktadırlar. (Tribalat, 1995). Bununla birlikte, Türkçeyi yeterince veya hiç konuĢamayan ikinci 

kuĢak gençlerimizin bulunduğu da gôrülmekte ve bu gençlerin herhangi bir iĢlem yaptırmak için 

konsolosluklara gelirken yanlarında anne ve babalarını bulundurmalarına artık sıkça rastlanmaktadır. 

Ayrıca, Fransa‟da yaĢayan diğer yabancılar gittikçe artan bir hızla kendi ana dillerini terk ederek 

evlerinde ve günlük hayatlarında tamamen Fransızca konuĢmaya yônelmiĢlerdir. Bu durum ôzellikle 

okul çağındaki çocuklarda gôrülmektedir. 1992 yılında Fransız Ulusal Ġstatistik Enstitüsü‟nün yaptığı 

bir araĢtırmaya gôre Fransızca dıĢında bir dili konuĢan yabancıların yarısından çoğu çocuklarına 

anadillerini aktaramamaktadırlar (INSEE, 1994). Bu durum, Türk nüfusunun artması ile birlikte Türk 

kimliğinin korunması sorununu da gündeme getirmektedir. Gôreceli olarak en fazla Türk nüfusa sahip 

ülke ôrnekleri olan Almanya ve Fransa‟da baĢlayan bu sorunların diğer ülkelerde de gôrülmesi ihtimali 

ortaya çıkmaktadır. Avrupa ülkelerinde yaĢayan Türk azınlığın 21. yüzyıla Türk kimliğini koruyarak 

girmesinin sağlanması için gerekli ônlemlerin alınması gerekmektedir. 

Avrupa ülkelerinde yaĢayan Türklerin bulundukları her ülkede sürekli olarak arttığı 

gôrülmektedir. Ancak, 2025 yılına gelindiğinde dikkat çekici olduğu kadar gerçekleĢmesi güç olan bazı 
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rakamların da bulunduğu gôzardı edilmemelidir. �rneğin, 2025 yılında Ġngiltere‟de 4.550.505 ve 

Finlandiya‟da 3.457.415 gibi büyük bir Türk nüfusunun bulunacağı hesaplanmıĢtır. Bu yüksek 

rakamlar tahmin yapılan yıllarda (1981-1991) bu ülkelerdeki Türk sayısının az olmasına rağmen 

yüksek artıĢ oranları temel alınarak bulunmuĢ olmalarından ileri gelmektedir. 1981 yılında 

Finlandiya‟daki Türk nüfus sayısı 20 iken bu rakamın 1991 yılında 310‟a, Ġngiltere‟deki Türk 

nüfusunun ise 1981 yılında 6557 iken 1991 yılına gelindiğinde 29.000‟e çıktığı gôrülmektedir. 

Ġngiltere‟deki Türk nüfusuna dil ôgrenmek amacıyla gelenler de dahil edilmiĢtir. Her iki ülkedeki Türk 

nüfusunun sôz konusu bu iki zaman dilimi arasındaki nüfus artıĢ hızları hesaplandığında Finlandiya 

için 0,274084, Ġngiltere için ise 0,148676 bulunmaktadır. Bu oranlar aynı dônemde incelemeye tabi 

tutulan Avrupa ülkelerinde yaĢayan Türkler arasında en yüksek artıĢ oranı olma ôzelliğine sahiptir. Bu 

rakamların teknik olarak doğru olduğu kabul edilmekle beraber gerçekleĢmesinin hayli güç olduğu 

kesindir. Diğer yandan, Türklerin yoğun olarak bulundukları ülkelerde ise doğal artıĢ oranı ile artmaya 

devam ettiği, Almanya‟daki Türk nüfusunun toplam sayısının 2025 yılında ise 2.272.178‟e çıktığı; 

Fransa‟nın aynı yıldaki 1.789.876 rakamı ile Almanya‟yı takip ettiği gôrülmektedir (Tablo 17). 

21. yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan zaman dilimi içerisinde, çalıĢma hayatına eğitimli ve aynı 

zamanda iĢ ve meslek sahibi olarak girmesi beklenen Türk nüfusunun bulundukları ülkelerde 

vatandaĢlık hakkını da elde etmeleri gündeme gelecektir. Bu durum, Türk toplumunun bulundukları 

ülkelerin siyasi ve ekonomik yaĢantısına etkin bir Ģekilde doğrudan katılmaları anlamına gelecektir. 

Amerika BirleĢik Devletleri‟nde yaĢayan Türk nüfusu BirleĢmiĢ Milletler tarafından yapılan 

Dünya‟da Etnik Gruplar adlı çalıĢmadan elde edilmiĢtir. Bu çalıĢmaya gôre 1983 yılında ABD‟de 7565 

kiĢi Türk azınlığı oluĢturmaktadır. Türkler, 1993 yılında yapılan Nüfus Sayımı sonucuna gôre 11.025 

kiĢiye ulaĢmıĢtır. Ġki zaman dilimi içerisindeki artıĢtan hareket edilerek yapılan 1995 yılı nüfus 

tahminine gôre 12.114 kiĢiye ulaĢmıĢ oldukları varsayılmaktadır. Yapılan nüfus tahminlerine Amerikan 

vatandaĢlığı hakkını elde etmiĢ Türkler dahil edilmemiĢtir. 21. yüzyılın baĢından itibaren hızla artması 

beklenen Türk nüfusunun 2000 yılında 15 bin kiĢiye, 2025 yılında da yaklaĢık 50 bin kiĢiye ulaĢması 

beklenmektedir (Tablo 17). 

Avustralya 19. yüzyılın sonundan itibaren ekonomisi için gerekli iĢ gücünü Avrupa ve Asya 

ülkelerinden gôçmen alarak karĢılayan bir ülke olmuĢtur. 1976 yılında Türkiye ve Avustralya 

hükümetleri arasında bir gôç anlaĢması imzalanmıĢtır. Bu anlaĢmaya gôre Türkiye‟den gelen iĢçiler 

gôçmen statüsüne geçtikleri taktirde devletten iĢ ve mali yardım alabileceklerdir. Türklerin 

Avustralya‟da kalıcı olduğunu sôylemek mümkündür. Avustralya‟daki Türk azınlığın nüfus dağılımına 

bakıldığında, 1952 yılında ülkede ikamet eden 1123 Müslüman Türk bulunmaktadır. Bunlar 

Anadolu‟dan, On iki Ada‟dan, Kıbrıs ve Bulgaristan‟dan gelmiĢlerdir. 1913 yılında Ege Adalarının 

Yunanistan tarafından iĢgal edilmesi ile adalardan gelen nüfus artmıĢtır. Benzer bir biçimde 

Bulgaristan‟da kurulan komünist devlete tepki gôsteren Türkler de kıtaya gelmiĢlerdir. 1950‟li yıllardan 

itibaren ise Kıbrıs Türkleri Avustralya‟ya yerleĢmeye baĢlamıĢlardır. Aynı dônemde, �in ve Rusya‟dan 

gelen Türklerin de olduğunu sôylemek gereklidir (Bainbridge, 1995). 



  307 

Sidney ve Melbourn kentlerinde oturan Türklerin daha çok ilkokul düzeyinde bir eğitime sahip 

oldukları bilinmektedir. Yoğun emek gücü isteyen iĢlerde çalıĢmaktadırlar. 1971 yılı istatistiklerine 

gôre 12 bin kiĢiden oluĢan bir Türk azınlık bulunmaktadır. 1978 yılında ise bu sayının 23 bin kiĢiye 

çıktığı gôrülmüĢtür. Bu nüfusun kentsel yerleĢim bôlgelerinde yaĢadığı bilinmektedir. Türk nüfusunun 

verileri Avustralya resmi istatistik rakamlarından elde edilmiĢtir. Avustralya Türk toplumu liderleri 

kendileri ile yapılan gôrüĢmelerde 1978 yılında nüfuslarının 40 bin kiĢiye ulaĢtığını sôylemektedirler 

(Bainbridge, 1995). 21. yüzyılda yaĢayacak toplam Türk nüfusu tahminlerinde hata yapılmasını 

ônlemek amacıyla resmi rakamlar kullanılmıĢtır. 1971 ve 1978 yılları arasındaki dônem için 

hesaplanan nüfus artıĢının yüksek olduğu gôrülmektedir. Bu nüfus artıĢ hızını kullanarak yapılan 1995 

yılı tahminlerinde nüfusun 100 bin kiĢiye ulaĢtığı tahmin edilmektedir. Nüfus artıĢı hesaplanan 

dônemlerdeki gerçek nüfusun daha fazla olduğu düĢünülürse, bu rakamın doğruya çok yaklaĢtığını 

belirtmekte yarar vardır. 2000 yılında nüfusun 177 bin kiĢiye ulaĢmıĢ olacağı tahmin edilmektedir. 21. 

yüzyılın ilk çeyreğinde ise nüfus büyüklüğünün 1.8 milyona eriĢeceği yapılan tahminlerin sonucunda 

ortaya konulmuĢtur (Tablo 17). 

Türk azınlık nüfusunun Avustralya‟daki yaĢam biçimi incelendiğinde, Türkiye Türkçesini 

konuĢtukları gôrülmüĢtür. Eğitim dili Ġngilizce olan Avustralya‟da birkaç ortaokulda Türkçe Ģeçmeli 

ders olarak okultulmaya baĢlanmıĢtır. Ġngilizce konuĢmayan gôçmenlerin çoğu bu dili resmi bir eğitim 

gôrmeden ôğrenmektedir. Sidney‟de yapılan bir araĢtırmada Türk kadınlarının yüzde 87‟sinin hiç 

Ġngilizce kursuna devam etmedikleri gôrülmüĢtür (Bainbridge, 1995). 

6. Sonuç ve  

Değerlendirme 

Günümüzde, Eski Sovyetler Birliği sınırları içinde yaĢayan ve daha çok dıĢa kapalı bir yapı 

sergileyen Türk toplulukları, bu ôzellikleriyle, birlikte yaĢadıkları veya iliĢkide bulundukları 

topluluklardan fazla etkilenmeden dil, din, yaĢayıĢ tarzı gibi birçok kültürel değerlerini değiĢtirmeden 

sürdürebilmiĢlerdir. 

Yeni bağımsızlık kazanan Orta Asya Cumhuriyetleri halen iĢletilmekte olan veya iĢletilmeye 

açılacak durumda olan birçok yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahip bulunmaktadırlar. Eski sistemin 

gereği emek, toprak ve sermaye gibi temel üretim faktôrleri aynı yerde toplanmamıĢtır. Bir 

cumhuriyette çıkarılan hammadde baĢka bir cumhuriyette iĢlenmekte veya vasıflı iĢgücü baĢka bir 

cumhuriyetten gelmektedir. Cumhuriyetlerin ekonomik açıdan birbirine bağımlı olmaları siyasi açıdan 

bağımsız hareket etme imkanlarını da zorlaĢtırmaktadır. 

Bağımsızlıklarını kazanan cumhuriyetlerin yônetimlerinde eski rejimin etkileri halen gôrülmekle 

birlikte, bu ülkeler bağımsızlıklarını destekleyici bazı tedbirler almaya baĢlamıĢlardır. Bu yônde atılan 

adımlar arasında ülkelerin kendi paralarını basması, anayasalarını kabul etmesi, resmi dil olarak ana 

dillerini kabul etmesi, belirli bir geçiĢ dônemi sonunda ana dilini bilmeyenlere yôneticilik yolunun 

kapatılması sayılabilir. Diğer yandan, milliyetçilik akımlarının kuvvetlenmesi ve eski rejime duyulan 
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ôfke bu cumhuriyetlerde yaĢayan ve yabancı unsur olarak kabul edilen Rus, Ukrain ve Volga 

Almanlarının kitleler halinde ülkeyi terk etmelerine yol açmıĢtır. �oğunluğu vasıflı iĢgücü olan bu 

unsurların bağımsızlığını yeni kazanmıĢ olan ülkeleri bir anda terk etmesi, buralarda vasıflı iĢgücü 

açığını ortaya çıkarmıĢ, bôylece yukarıda bahsedilen üretim faktôrlerinden kalifiye iĢgücünün 

bulunmaması ekonomiyi durma noktasına getirmiĢtir. 

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını ilan ettikleri 1991 yılından itibaren 1997 yılına kadar 

geçen sürede Gayri Safi Milli Hasılalarında ciddi düĢüĢler yaĢanmıĢtır. Bu tarihten sonra küçülme 

yerini yavaĢ da olsa büyümeye bırakmıĢtır. Avrupa Ġmar ve Kalkınma Bankası‟nın yaptığı bir tahmine 

gôre 1989 yılını 100 kabul eden bir üretim endeksine gôre üretimin 1999 yılı seviyesi Azerbaycan‟da 

47‟ye, Kazakistan ve Kırgızistan‟da 63‟e, �zbekistan‟da 94‟e ve nihayet Türkmenistan‟da 64‟e 

gerilemiĢtir (Yaman, 2001). 

Avrupa Birliği‟nin ônceki formu olan Avrupa Ekonomik Topluluğu‟nun bir benzeri olarak 1991 

yılında Beyaz Rusya‟nın Minsk Ģehrinde kurulan Bağımsız Devletler Topluluğu‟nun kuruluĢ amacının 

Bağımsız Devletlerin her alanda birbirleri ile olan “uyumlarını kolaylaĢtırmak” olduğu açıklanmıĢtır. 

Cumhuriyetler, Birliğe üye olurken bağımsızlıklarını korumak niyetinde olduklarını açıkça 

belirtmelerine rağmen birlik içinde Rusya Federasyonu‟nun etkisi hissedilmektedir. Bununla birlikte, 

Rusya Federasyonu‟nun Birlik içi dengeyi sağlayan bir unsur konumunda olması üye devletler 

arasındaki toprak ihtilafı, etnik çatıĢma ve borçlar konularında taraf tutmasını engellemektedir. 

Kurulduğu günden bugüne kadar birçok toplantı yapılmıĢ ve sayısız belge yayınlanmıĢ ancak, birlik 

içinden dıĢa yansıyan ve uygulamaya konmuĢ bir tedbirin bulunmaması gôzlemcilerin bu konuda 

sağlıklı yorum yapmasını engellemektedir. 

Sovyet rejiminin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan yeni cumhuriyetlerin 

günümüzdeki alım gücü son derece düĢüktür. Bununla birlikte, Bağımsız Devletler dinamik bir nüfus 

yapısına sahiptirler. �zellikle de Türk Cumhuriyetlerinin nüfus artıĢ hızı BDT‟nin diğer üyelerinden 

yüksektir. Türk Cumhuriyetlerinin hemen hemen hepsinin zengin doğal kaynakları bulunmaktadır. 

Türk Cumhuriyetlerinin kiĢi baĢına düĢen milli gelirlerinin ileriki dônemlerde artıĢını devam ettireceği 

izlenimi vermeleri ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olmaları Batılı ülkelerin dikkatlerini bu yeni 

tüketici topluluklarına yôneltmelerine yol açmıĢtır. Zira ekonomik büyüme teorisine gôre, bu ülkelerin 

iktisadi geliĢmenin nispeten erken merhalelerinde bulunmaları, kendilerinden fazla geliĢmiĢ 

ekonomilerden daha hızlı büyüyerek aradaki geliĢmiĢlik farkını kapatacakları beklentisini 

güçlendirmektedir (Yaman, 2001). Keza, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında var olan tarihi ve 

kültürel bağların ekonomik iliĢkileri de kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesinin her iki taraf açısından 

sayısız yararlarının bulunduğu son derece açıktır. Türk Cumhuriyetlerinin büyüme konusunda sahip 

oldukları avantaj onlarla iĢbirliğine giren partnerlerini de olumlu etkileyecektir. 

GeliĢmekte olan ülkelerin nüfus problemleri, ôzellikle nüfus-gelir, nüfus-beslenme ve nüfus-

çevre iliĢkileri açısından ônemlidir. Bir gôrüĢe gôre demografik ôzelliklerdeki belirtiler az geliĢmiĢliğin 

sonucu değil, sebebidir. Buna gôre nüfus planlaması uygulamak kalkınmanın zorunlu bir ôn 
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koĢuludur. BaĢka bir gôrüĢe gôre ise demografik ôzelliklerdeki belirtiler az geliĢmiĢliğin sebebi değil, 

sonucudur. Bu gôrüĢ nüfus planlamasına karĢı çıkmaktadır (Ġlkin, 1983). Her iki gôrüĢünde geçerli ve 

geçersiz olduğu durumlar vardır. Sôz gelimi eğer tam kalkıĢ aĢamasında bulunan bir ekonomi ağır 

nüfus baskısı altında, kaynaklarının çoğunu demografik yatırımlara aktarıyorsa orada kalkınmayı 

gerçekleĢtirmek zorlaĢmakla kalmayacak; aynı zamanda gecikecektir de. Diğer bir açıdan 

bakıldığında bir ülkenin beĢeri kaynakları yalnızca üretime katılarak değil, ama aynı zamanda 

tüketerek de kalkınmaya katkı sağlar.2 

Ġnsanlık tarihinin çok eski dônemlerinden beri aĢina olduğu bir kavram da gıda kaynaklarındaki 

geliĢmenin sınırlı olması durumudur. Beslenme güvenliği, herkesin sağlıklı ve etkin bir yaĢam sürmek 

için zorunlu olduğu besinlere sürekli eriĢebilmesi olarak tanımlanmaktadır (Diakanda, 2001). Her ne 

kadar, “insan türünü tehdit eden tehlikeler, geliĢmekte olan ülkelerdeki nüfus artıĢından mı 

kaynaklanıyor, yoksa geliĢmiĢ ülkelerdeki nüfusun uygulamalarından mı” sorusu beslenme güvenliği 

tartıĢmalarının gôbeğine yerleĢmiĢ olsa da, en azından bugün için, problem ortaya çıktığı yer için çok 

daha fazla ônem arz etmektedir. Nüfus baĢına alınması gerekli günlük asgari kalori miktarını 

gelecekte de temin edebilmek, ya da temin edilebilirliğini sürdürebilmek için gerekli ônlemlerin 

dayanacağı verinin altyapısını bu tür demografik analiz çalıĢmaları oluĢturacaktır. Aslında dünya 

tarımsal üretimi geleceğin nüfus baskılarına da direnebilecek güçtedir. Ancak, bu üretim ülkeler 

arasında eĢitsiz bir Ģekilde dağılmaktadır. 

Geleceğin muhtemel problemlerinden ve çatıĢma konularından biri de su kaynaklarının 

yetersizliği hususudur. Ġnsan ve canlı varlığının vazgeçilmezlerinden birisi olan dünya su 

potansiyelinin, gelecekte ihtiyacı karĢılayıp karĢılamayacağı konusunda ciddi tartıĢmalar 

yapılmaktadır. Zira, XX. yüzyılda ortaya çıkan su kaynakları problemiyle insanlığın tanıĢıklığı çok 

gerilere gitmez. Artık bilinen ve herkesçe paylaĢılan gerçek Ģu ki, su %100 yenilenebilen sınırsız ve 

tükenmez bir kaynak değildir. Her geçen gün artmakta olan dünya nüfusunun tarım ve elektrik enerjisi 

gibi ihtiyaçlarını karĢılamak üzere aynı Ģekilde artan su kullanımı, bu kaynağın büyük ôlçüde 

tüketilmesine yol açmaktadır. Barajlar ve kanallar gibi suların toplandığı suni havzalar buharlaĢma 

yoluyla kayıpları da çoğaltmıĢtır. 1995 yılı itibarıyla, dünyanın yıllık su tüketimi yaklaĢık 3000 km3‟tü. 

Bundan sonra her 10 yıl içinde bu rakamın %10-12 oranında büyüyerek 2025 yılında 5000 km3‟e 

ulaĢacağı tahmin edilmektedir. Yakın gelecekte Türk dünyasının su sıkıntısıyla karĢılaĢması 

muhtemel bôlgeleri arasında su zengini olduğu varsayılan Türkiye, �zbekistan ve Türkmenistan‟ın da 

yer almasını engelleyecek geliĢmeler henüz kaydedilememiĢtir. Ne yazık ki, gerek iklim koĢullarında 

meydana gelen değiĢiklikler, gerek insan eliyle tabiata yapılan müdahaleler bu bôlgeleri riskli hale 

getirmiĢtir. 

Tablo 18: Türk Dünyası Toplam Nüfusu 1995-2025 (1000) 

Türkler 2000 2025   

Devlet 124.682 164.652 
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Topluluk 18.901 31.354 

Azınlık Gôçmen 39.097 98.019 

Toplam 182.680 294.025  

Kaynak: Yapılan Projeksiyonlar.  

Günümüzde Türk Dünyası nüfusunun 182 milyon kiĢiyi aĢtığı gôrülmektedir. Bu nüfus 

büyüklüğünün 124 milyon kiĢisi Türk Devletlerinde yaĢamaktadır (bu rakama Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti nüfusunun 2000 yılı tahmini olan 145.435 kiĢi dahildir). Türk Topluluğu olarak Eski 

Sovyetler Birliği sınırları içinde yaĢayan Türklerin toplam nüfus büyüklüğü 19 milyona yaklaĢmıĢtır. 

Azınlık ve gôçmen statüsündeki Türklerin ise 39 milyon kiĢiye ulaĢtıkları bilinmektedir. 2025 yılı için 

yapılan nüfus tahminlerinde toplam Türk Dünyası nüfusunun 292 milyona ulaĢması beklenmektedir. 

Türk Devletlerinin toplam nüfuslarının 2025 yılında 164 (KKTC 2025 yılı tahmini 182.434 kiĢi dahil), 

Türk Topluluklarının 31, azınlık ve gôçmen olarak yaĢayan Türklerin ise 96 milyona ulaĢması 

beklenmektedir. Türk Dünyasının 21. yüzyılın ilk çeyreğinde 294 milyon kiĢilik bir nüfus büyüklüğüne 

sahip olacağı yapılan tahminler sonucu ortaya konulmuĢtur (Tablo 18). 

Tablo 19: Türk Dünyası Toplam Nüfusu DüzeltilmiĢ Tablo 1995-2025 (1000) 

Türkler 2000 2025   

Devlet 106.333 138.644 

Topluluk 14.430 23.903 

Azınlık Gôçmen 75.569 189.002 

Toplam 196.332 351.549 

Kaynak: Yapılan Projeksiyonlar.  

Yazının yôntem, kaynaklar ve sınırlılıkların ele alındığı bôlümünde ifade edilmiĢ bulunan 

nedenlerden dolayı burada Türk Dünyası Toplam Nüfusu Tablosu gerekli düzeltmeler yapılarak -yine 

KKTC nüfus tahminleri dahil edilerek- tekrar verilmiĢtir. Buna gôre 2000 yılı itibarıyla Türk Dünyası 

toplam nüfusu 196 milyonu aĢmıĢtır. Bunun 106 milyonu Türk Devletlerinde, 14 milyonu Türk 

Topluluğu olarak Eski Sovyetler Birliği sınırları içinde, 75 milyonu da azınlık ve gôçmen durumunda 

yaĢayan Türklerden oluĢmaktadır. 2025 yılı için yapılan nüfus tahminlerinde toplam Türk Dünyası 

nüfusunun 351 milyonu aĢması beklenmektedir. Türk Devletlerinin toplam nüfuslarının 2025 yılında 

138, Türk Topluluklarının 24, azınlık ve gôçmen olarak yaĢayan Türklerin ise 189 milyona ulaĢması 

beklenmektedir (Tablo 19). Buna gôre 2025 yılına gelindiğinde Türklerin büyük bir çoğunluğunu teĢkil 

eden 213 milyon kiĢi Türk Devletleri dıĢında yaĢıyor olacaktır. Bunun en ônemli nedenlerinden ilki, 

Ġran ve �in gibi Türklerin yoğun olarak yaĢadığı yerlerdeki nüfus artıĢ oranlarının yüksek seviyelerini 
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muhafaza ederken, Türk Devletlerinde bir düĢme eğilimine girilmiĢ olmasıdır. Ġkincisi ise, Türk 

Devletlerinin ekonomik ve sosyal koĢullarından dolayı ôzellikle kalkınmıĢ Batı ülkelerine gôç veren bir 

yapı arz ediyor olmalarıdır. 

Son olarak vurgulanmasında yarar gôrülen nokta Ģudur ki, bu yazıda yapılan analizler ve ortaya 

konulan sonuçların hepsi de geçmiĢte iki yada daha çok tarihte elde edilen verilerden hareketle ortaya 

konulmuĢtur. Bir bakıma bütün projeksiyon yôntemleri aynı nedenden dolayı malûldür. Ancak 

gelecekle ilgili kestirimde bulunmanın baĢkaca bilinen güvenli bir yolu da yoktur. Dolayısıyla nüfusun 

kompozisyonu ve geliĢim seyrinin geçmiĢtekiyle motamot benzer olmayabileceğinin hatırdan uzak 

tutulmaması gerekir. 

 

 

1 Bu yazıda, bütün Türk Cumhuriyetleri için 1979 ve 1989 yılı Sovyet nüfus sayımı verileri 

kullanılmıĢtır. Fakat, diğer bir kaynak olan Kazakistan Ulusal Ġstatistik Enstitüsü‟nün verilerine gôre 

1993 yılında nüfusun %36.4‟ü Ruslardan oluĢmaktadır. 1993 yılı için verilen bu oran, bu çalıĢmada 

yapılan projeksiyonla elde edilen 2000 yılı rakamlarından çok düĢük neredeyse 2025 yılı tahminlerine 

yakın bir orandır. Bu durum, yeri geldikçe ifade edilmeye çalıĢılan Türk Cumhuriyetlerinde yaĢayan 

Rusların Rusya‟ya dônüĢleriyle ilgili olarak 1979 ve 1989 yıllarında yani henüz Sovyetler Birliği 

yıkılmadan ônce yapılan nüfus sayımlarına dayalı tahminlerin yeterince açıklayıcı olamayacağı tezini 

doğrulamaktadır. 

2 Bu bağlamda ifadelerine yer verilmesi gereken birisi de Avrupa Parlamentosu milletvekili 

Daniel Cohn-Bendit‟tir. Bendit‟e gôre Avrupa bir gôç toprağıdır. Hem demografik hem de ekonomik 

nedenlerle Avrupa‟nın gôçe ihtiyacı vardır. Gôç almazsa Avrupa fazla ileriye gidemeyecektir. Bu 

tarihin ôğrettiği çok sıradan bir gerçektir. Avrupa‟nın gôçe muhtaç durumda bulunmasının esas 

nedeninin kendi demografik ôzellikleri olduğu kolayca anlaĢılabilecek bir gerçektir (Cohn-Bendit, 

2001). 
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rta Asya, batıda Hazar denizi, kuzeyde Kırgız Bozkırları ve Altay dağları, doğuda Moğolistan ve 

�in Halk Cumhuriyeti‟nin batısı (Doğu Türkistan), güneyde Tibet pl�tosu, Karakurum-HindukuĢ-Kopet 

dağları ile sınırlanan Asya kıtasının orta kesiminde yer alır. Bu bôlgede 1991‟de Sovyetler Birliği‟nin 

dağılması ile Kazakistan, Türkmenistan, �zbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan bağımsızlıklarını 

kazanmıĢtır. Günümüzde �in Halk Cumhuriyeti toprakları içerisinde ôzerk bir cumhuriyet olan Sincan-

Uygur Bôlgesi‟ne ise Doğu Türkistan denir. Ayrıca Orta Asya‟nın güneyinde yer alan ve genellikle 

Orta Doğu ülkeleri içerisinde kabul edilen Afganistan da Orta Asya ülkeleri içerisine dahil 

edilmektedir.1 

Tarihi 

Orta Asya; tarih boyunca Türklerin yaĢadığı, Türk devletlerinin kurulduğu, Doğu ve Batı kültürleri 

arasında bir kôprü, bir geçiĢ bôlgesi olmasından dolayı dünyada ônemli bir coğrafî konuma sahiptir. 

Buradaki Türkler çok sayıda devlet kurarak Orta Doğu ve hatta Avrupa ortalarına kadar uzanan 

kültürel yapıda ônemli izler bırakmıĢtır. Bilhassa �in‟den baĢlayarak Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına 

kadar ulaĢan Ġpek Yolu da Doğu ile Batı kültür ve medeniyetleri üzerinde etkili olmuĢtur. 

Orta Asya, dünyada ilk kurulan yerleĢmelere ve burada doğan kültürlere sahiptir. Semerkant 

yakınındaki Aman-Kutan mağarasında yaklaĢık 40.000 yıl ôncesine dayanan insan izlerine 

rastlanmıĢtır. Orta Asya‟ya ôzgü toplum yapısı, M.�. 3. binde kendini gôstermiĢtir. 

Orta Asya, çevredeki devletlerin sürekli olarak ele geçirmek istedikleri bôlge olmuĢtur. Orta 

Asya‟da kurulan bazı devletler, doğuda �in, batıda Orta Avrupa içlerine ve güneyde Basra Kôrfezi‟ne 

kadar olan bôlgeyi zaman zaman egemenlikleri altına almıĢlardır. Bu nedenle Orta Asya, farklı 

toplumların birbirleri ile mücadele ettikleri bir bôlge olmuĢtur. Mesel� Büyük Ġskender, M.�. 329‟da 

Makedonya‟dan baĢlayan topraklarını, Orta Asya‟nın güneyindeki bôlgelere ve HindukuĢ dağlarını 

aĢarak doğuda Kabil‟e kadar ilerletmiĢtir. 

Büyük Ġskender‟in Orta Asya‟yı da kapsayan kısa süreli h�kimiyetinden sonra, Doğu ile Batı 

arasında kültürel değiĢim süreci baĢlamıĢ ve bir dizi gôçebe toplumların gôçleri gôrülmeye 

baĢlanmıĢtır. Hun akınları, �in‟e kadar uzanmıĢ ve �inliler bu akınlardan korunmak için �in Seddi‟ni 

inĢa etmiĢlerdir. 

Orta Asya‟nın yazılı tarihi M. �. 6. yüzyılda Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında 

(Maveraünnehir) yerleĢen toplumlarla baĢlar. Tanrı dağları ile Seyhun nehri arasında uzanan 

bozkırlarda yaĢayan Türkler, yoğun olarak 19. yüzyılın sonuna kadar gôçebe hayvancılıkla 

uğraĢmıĢtır. 
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Orta Asya‟da ilk Türk toplumlarından olan Ġskitler (Saka), M.�. 8. yüzyılda Tanrı dağları ile 

Hazar denizi arasında yaĢamıĢlar ve Dobruca‟ya kadar ilerlemiĢlerdir. Orta Asya‟da kurulan ilk ve en 

büyük Türk devleti, Büyük Hun Devleti‟dir. Bu devlet, M.�. 3. yüzyılın sonlarında bugünkü Moğolistan 

topraklarında ortaya çıkmıĢtır. Doğuda Büyük Okyanus ile batıda Hazar denizinin kuzey kıyıları 

arasında kalan Orta Asya‟ya h�kim olmuĢtur. Bu devlet mil�ttan sonraki yılların baĢında Kuzey Hun 

ve Güney Hun devletleri olarak ikiye ayrılmıĢtır. Hun akınları, Balkanlar ve kuzey Avrupa ovalarından 

Avrupa içlerine kadar devam etmiĢtir. Bilhassa Attila (434-453) dôneminde Hun akınları, batıda ManĢ 

denizi ve bugünkü Ġsveç‟in güney kesimi ve Yutland Yarımadası‟na kadar ulaĢmıĢtır. Bu akınlar; 

Avrupa‟da etnik, politik, sosyal, askerî ve sanat alanlarında etkili olmuĢtur. 

Büyük Hun Devleti‟nden sonra Asya‟da kurulan 2. büyük Türk devleti Gôktürkler‟dir. Bu devlet 

de 6. yüzyılda doğuda Büyük Okyanus ile batıda Hazar denizi arasındaki bôlgede kurulmuĢtur. 

7. asırdan itibaren Ġsl�miyet; Asya‟nın iç kısımlarından Doğu Türkistan‟da KaĢgar‟a, �in‟de 

Hoang Ho (Sarı ırmak) havzasının yukarı bôlümünden Tibet‟e ve Hindistan üzerinden Malezya ve 

Endonezya‟ya kadar yayılmıĢtır. 8. asırda �in h�kimiyeti Orta Asya‟da hissedilmeye baĢlamıĢ, �inliler 

ve Araplar baĢlangıçta Ġpek Yolu üzerinde ulaĢımın güvenle yapılması için anlaĢmıĢlardır (Harita 1). 

Ancak �inliler bu yolun geliri üzerinde fazla pay istemiĢtir; bunun gerçekleĢmemesi üzerine �inliler 

TaĢkent‟teki Türk Hanını ôldürtmüĢtür. Daha sonra Araplar ve Tibetlilerle birleĢen Türkler, 751‟de �in 

kuvvetlerini bugünkü Kazakistan ve Kırgızistan‟daki Talas vadisinde kuĢatarak doğuya sürmüĢler; çok 

sayıda �inli asker ve tacirleri esir almıĢlardır. Bu arada Tibetliler, Tarım Havzası‟na kadar olan 

alanları kontrolleri altına almıĢlardır. 

Orta Asya‟nın kuzeydoğusunda bugünkü Doğu Türkistan‟da ayrı bir Türk boyu olan Uygurlar, 

M.S. 744 yılında Kutluğ Bilge Kül Kağan idaresinde Uygur Devleti‟ni kurmuĢlardır. 1209‟daki Moğol 

iĢgaline kadar kültür, bilim ve sanat alanında ônemli eserler bırakmıĢlardır. Nitekim Uygurlar, kent 

hayatına ônem veren Türklerdendir. Bir Uygur kenti olan KaĢgar, dônemin ônemli bir yerleĢmesi 

olmuĢ, burada demir ve çelikten eĢyalar ile sil�hlar yapılmıĢtır. Bilim hayatında da ônemli ilerlemeler 

gôsterilmiĢ ve Uygur alfabesi yazılmıĢtır. Dônemin ünlü bilginlerinden KaĢgarlı Mahmut, Divan-ı 

Lügat-it Türk (Türk dili lügati) adlı eseri yazmıĢ ve buna eklediği dünya haritası üzerinde Türklerin 

yaĢadığı yerleri ve komĢu ülkeleri gôstermiĢtir. Bugün bile ĢaĢılacak doğrulukta olan KaĢgarlı 

Mahmut‟un çizdiği harita, Türklerin coğrafya alanındaki geliĢmesini gôsteren ônemli bir eserdir. 

9. yüzyıldan itibaren Orta Asya‟da Buhara, Ġsl�m dünyasının ônemli bir kültür merkezi olmuĢ; 

burada 113 medrese açılmıĢtır. BaĢta tıp ve felsefe alanında Ġbni Sina olmak üzere matematik, 

astronomi, fizik ve coğrafya alanında çalıĢmalar yapan Birûnî gibi ünlü bilim adamları yetiĢmiĢtir. 10. 

asırda KaĢgar zengin bir kültür ve bilim merkezi h�line gelmiĢtir. Kırgızistan‟da yaĢayan Yusuf Has 

Hacip, Kutadgu Bilig (Saadet veren bilgi) adlı manzum eseri ile tanınmıĢtır. 

11. asırdan itibaren Büyük Selçuklular, Orta Asya‟ya egemen olmaya baĢladılar. Doğu 

Türkistan‟dan, Ġran, Afganistan, Anadolu ve Arabistan Yarımadası‟na kadar olan bôlgeleri ele 
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geçirdiler. Anadolu‟ya h�kim olan Bizanslıların 1071‟de Malazgirt Meydan SavaĢı‟nda yenilmesinden 

sonra Anadolu‟nun kapıları Türklere açıldı. Anadolu‟ya yerleĢen Selçuklular, Türk tarih, kültür ve bilim 

hayatı üzerinde derin izler bıraktılar. 

13. yüzyılın baĢlarından itibaren Moğollar, ôzellikle Cengiz Han dôneminde Altay dağlarından 

batıya doğru akınlar yaparak Orta Doğu ve Avrupa içlerine kadar sokuldular. Bu arada Orta Asya‟daki 

Semerkant, Merv, Tirmiz, Kabil gibi Ģehirler Moğol akınları ile yakılıp yıkıldı. Cengiz Han‟ın 1227‟de 

ôlümü ile devlet oğulları arasında paylaĢıldı. Daha sonra Timur, 1300‟lü yılların sonunda Ġran, Irak, 

Suriye ve Anadolu‟ya akınlar yaparak buraları ele geçirdi. �nemli Ģehirler yağma edildi. Timur‟un 

ôlümü ile ülke toprakları küçük parçalara bôlündü. Bu dônemde Semerkant ônemli bir bilim ve kültür 

merkezi haline geldi ve birçok bilim adamı yetiĢti. 

16. yüzyıldan itibaren �arlık Rusyası, Asya ve Avrupa‟da büyük bir devlet olmaya baĢladı. 

Nitekim 1500‟lü yıllardan �arlık Rusyası, ônce Asya‟nın doğusunu ele geçirerek Büyük Okyanus 

kıyalarına kadar ilerledi ve Orta Asya‟daki Türk topraklarını peyderpey ele geçirmeye baĢladı. Ruslar, 

1500‟lü yılların sonuna kadar Hazar denizinin kuzeyinden baĢlayarak Kazakistan üzerinden Kuzey 

Buz Denizi‟ne kadar olan bôlgelere h�kim oldular. 1700-1900 yılları arasında bugünkü Orta Asya‟daki 

Türk cumhuriyetlerinin bulunduğu sahaları tamamen ele geçirdiler (Harita 2). 

Rusya‟daki 1917 BolĢevik devriminden sonra Türk toplumları, Sovyetler Birliği‟ne bağlı ôzerk 

birer cumhuriyet h�line geldiler, Ancak Türk cumhuriyetleri, merkezi otoritenin yerleĢtiği Moskova‟dan 

atanan komünist idareciler tarafından yônetildi. Türk topraklarındaki Ģehirlere Ruslar yerleĢtirildi. Türk 

yurtlarındaki doğal kaynakları iĢleyen sanayi tesisleri kuruldu. Buralarda Rus teknisyenler çalıĢtırıldı. 

Türkler, geleneklerini sürdürmede, ôzellikle ibadethanelerinin kapatılmasıyla dinî inanıĢlarını yerine 

getirmede büyük sıkıntılar yaĢadılar. 

1991‟de Sovyetler Birliği‟nin dağılması ile Türk cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandılar. Bu 

kez, Sovyetler Birliği dônemindeki devletçiliği esas alan ekonomik yapıdan serbest piyasa 

ekonomisine geçilmesinde ve demokratik sistemin kurulmasında sıkıntılar ortaya çıkmıĢtır. H�len Türk 

cumhuriyetleri, ekonomik ve idarî yônden yeniden yapılanmaya çalıĢmaktadır. Doğal kaynakları 

zengin olan Kazakistan ve Türkmenistan cumhuriyetlerinde yabancı sermaye ile yapılan yatırımlar 

artmaya baĢlamıĢtır. Türkmen doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa‟ya pazarlanması gündeme 

gelmiĢtir. Kazakistan‟ın tarım ürünleri ve madenlerinin uluslararası piyasada değerlendirilmesi 

çalıĢmaları yapılmaktadır. Türk ve birçok batılı Ģirketler, yeni iĢletmeler kurmaktadır. 

Türkiye, kendi imk�nları ôlçüsünde Türk cumhuriyetlerine yardım etmektedir. �zellikle Türk ôzel 

sektôrü baĢta Kazakistan ve Türkmenistan olmak üzere bayındırlık, bankacılık, telekomünikasyon 

alanlarında iĢler almakta, yeni iĢletmeler açmakta ve fabrikalar kurmaktadır. 

Fizikî Coğrafya �zellikleri 

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve �zbekistan‟ı içine alan Orta Asya (5,8 
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milyon km2) Doğu Türkistan‟la ile birlikte 7,5 milyon km2 yüzôlçümündedir. Bu bôlge, Avustralya 

Adası kadar büyük alan kaplamaktadır. 

Yüzey Ģekilleri: Orta Asya‟da bozkırlar ve çôllerin bulunduğu geniĢ düzlükler, yüksekliği yer yer 

7000 m.‟yi aĢan sıradağlar ve bunların arasında büyük çukurluklar ile gôller yer almaktadır. Orta 

Asya‟nın büyük bir bôlümü kapalı bir havzadır, yani buradaki doğan akarsular, Asya‟nın çevresindeki 

okyanus ve denizlere dôkülmemektedir. Orta Asya‟da üç büyük kapalı havza bulunmaktadır. Bunlar, 

batıda Hazar denizi, BalkaĢ gôlü, doğuda Altay ve Tanrı dağları arasında Cungarya, Tanrı ve Altın-

Karakurum dağları arasındaki tarım havzalarıdır. Orta Asya‟nın iki ônemli akarsuyu olan Ceyhun 

(Amu Derya) ve Seyhun (Sir Derya) Aral gôlüne dôkülmektedir (Harita 3). Tarım nehri ise Tarım 

Havzası‟ndaki kumullar içinde kaybolmaktadır. Bu nehirlerden ôzellikle Seyhun ve Ceyhun‟un geçtiği 

sahalarda ve ayrıca kanallarla sulanan yerlerde sulu tarım yapılmakta ve baĢta pamuk olmak üzere 

bol miktarda tarım ürünleri üretilmektedir. 

Orta Asya‟da Kazakistan‟ın kuzey kesimindeki suları toplayarak Kuzey denizine dôkülen ĠrtiĢ 

nehri vardır. Dağlık alanlardaki nehirler üzerinde elektrik üreten baraj gôlleri yapılmıĢtır 

(Kırgızistan‟daki Toktogul gibi). 

Orta Asya‟da dünyanın en büyük gôlü olan Hazar ile Aral, BalkaĢ, Issık (sıcak) gôlleri bulunur. 

Ayrıca çukur havzalara yerleĢmiĢ çok küçük gôller (Lop Nor gibi) ve dağlarda buzulların aĢındırması 

ile oluĢmuĢ sirk gôlleri de yer almaktadır. Orta Asya‟nın diğer bir ôzelliği çukur bazı sahaların deniz 

seviyesinin altında yer almasıdır. �rneğin Hazar denizinin kıyıları deniz seviyesinin 28 m. kadar 

altındadır. Kuzeyi sığ olan Hazarın güney bôlgesinin derinliği ise 1000 m.‟ye kadar ulaĢmaktadır. 

Tanrı dağlarının doğu ucundaki Turfan Havzası ise deniz seviyesinin 154 m. altındadır. 

Kazakistan bozkırlarındaki fazla derin olmayan BalkaĢ gôlünün kenarlarında az tuzlu bataklıklar 

yer almaktadır. Kırgızistan‟daki Issık-Kôl ise dünyanın 4. derin gôlüdür. Tarım havzasında ise tuzlu bir 

gôl olan Lop Nor‟a (Lop: çukur, Nor: gôl demektir) geçilir, Issız bir saha olan bôlgede �inliler nükleer 

sil�h denemeleri yapmıĢlardır. 

Orta Asya‟nın batı ve kuzey bôlümlerinde temelde metamorfik (baĢkalaĢım) kayalarından oluĢan 

sert kütleler (kalkanlar) ve bunun üzerine gelen tortullar yer almaktadır. Fazla kıvrılmamıĢ, yani 

orojeneze uğramamıĢ bu alanlar üzerinde geniĢ düzlükler uzanmaktadır. Orta Asya‟nın güney kesimi 

ise Alp-Himalaya kıvrım kuĢağına girmektedir. 2. Jeolojik Zaman‟da buraları kaplayan derin Tetis 

denizinde biriken binlerce metre kalınlığındaki tortulların kıvrılarak yükselmesi sonucu dağlar 

oluĢmuĢtur. Tetis denizindeki çôkellerin kıvrılması, 2. Jeolojik Zaman (Mesozoyik)‟ın sonu ile 3. 

Jeolojik Zaman (Tersiyer)‟ın ortalarına kadar güneydeki sert Hindistan kalkanının kuzeye doğru 

hareket etmesi ile oluĢmuĢtur. 4. Jeolojik Zaman (Kuvaterner)‟ın baĢlarında ise dağlık alanlar bütünü 

ile yükselmeye uğramıĢtır. Aynı zamanda aktif deprem kuĢağı içinde yer alan bu dağ kuĢağında 

zaman zaman Ģiddetli depremler meydana gelmektedir. Fayların bulunduğu Alp-Himalaya kuĢağında 

sıcak su kaynakları da mevcuttur (Harita 3). 
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Orta Asya‟nın kuzeydoğusunda Doğu Türkistan veya �in‟in kuzeybatı bôlgelerindeki Tanrı ve 

Altay dağları, Paleozoyik‟te meydana gelen Kaledoniyen ve Hersiniyen orojenik (dağ oluĢumu) 

hareketleri sonucunda oluĢmuĢlardır. 

Orta Asya yeraltı kaynakları yônünden de zengindir. Nitekim 1. Jeolojik Zaman‟da (Paleozoyik) 

taĢ kômürü, kuzeydeki baĢkalaĢım kayalarında altın, gümüĢ, bakır, çinko, nikel, bunun üzerinde yer 

alan tortullarda petrol ve doğal gaz yatakları oluĢmuĢtur. 

Orta Asya‟da Alp kıvrım kuĢağında büyük sıralar h�linde uzanan yüksek dağlar ve bunların 

arasında uzanan büyük çukurlar bulunmaktadır. Mesel�, 800 km. uzunluğundaki Pamir dağlarının 

yüksekliği 5000-7000 m. arasında değiĢmektedir. Dağ kuĢaklarını yaran yer yer geniĢ ve düz akarsu 

vadileri dağların eteklerine kadar uzanmaktadır. Pamir dağlarının üst bôlümü �deta bir pl�to 

gôrünümündedir. Yüksek kesimlerdeki vadiler ağaç ôrtüsünden yoksun olup otlaklarla kaplıdır, zaten 

“Pamir” yerel diyalekte gôre “otlak” anlamına gelmektedir. Ayrıca nehir yataklarının geniĢ kesimlerinde 

bataklıklar bile gôrülür. Pamir dağları, Orta Asya‟nın ve Tacikistan‟ın en yüksek dağı olup 

Tacikistan‟da en yüksek tepesi 7495 m.‟dir. 

Güney kanatta uzanan dağların güneydoğu bôlümünde Himalaya ve Karakurum, 

güneybatısında HindukuĢ, kuzeydoğusunda Tanrı (TienĢan) dağları uzanır. Burada Kırgızistan-Doğu 

Türkistan arasında 1500 km. uzunluğundaki Tanrı dağlarının 4000 m.‟den yüksek kesimleri kar ve 

buzullarla kaplıdır; buzullarla ôrtülü dik zirveleri arasında kanyon vadiler gôrülür. Tanrı dağlarında iğne 

yapraklı ormanlar ve yazın hayvanların otlatıldığı çayır alanları yer alır. Dağın en yüksek tepesi 

(Pobedy tepesi) Doğu Türkistan ile Kırgızistan sınırı üzerinde 7439 m.‟ye ulaĢır. 

Ġklimi: Orta Asya‟da Ģiddetli karasal iklim hüküm sürmektedir. Yaz ile kıĢ, gece ile gündüz 

arasındaki sıcaklık farkı fazladır. Ayrıca çôl ile dağlar arasındaki sıcaklık farkı da çok yüksektir. 

Dağların dıĢındaki sahalarda yağıĢ çok düĢüktür. YağıĢlar genellikle Mart-Nisan ile Ekim-Kasım 

arasında düĢer. Alçak sahalarda Mayıs ile Haziran baĢı arasındaki dônemde bozkır bitkileri çiçeklenir. 

Yaz aylarında sıcaklık; DuĢanbe, BiĢkek ve Almatı‟da 30oC -35oC; TaĢkent, Semerkant, Buhara ve 

AĢkabat‟ta 40oC‟yi aĢar. �zbekistan‟ın güneyinde Tirmiz‟de ise sıcaklık 50oC‟nin üzerine çıkar. Ekim 

ayı ile birlikte soğuklar baĢlar; Ocak ve ġubat aylarında ortalama sıcaklık -5oC ile -10oC arasında 

seyreder. Kuzey ve doğudaki alanlar kıĢın karla kaplıdır. �zellikle dağlık alanlar ile Kırgızistan ve 

Tacikistan‟daki dağlar arasında yer alan çukur kesimlerde sıcaklık terselmesinden (inversiyon) dolayı, 

yani soğuk havanın çukur kesimlere birikmesine bağlı olarak Ģiddetli soğuklar gôrülür. 

Bitki ve hayvan toplulukları: Orta Asya‟da doğal ortam, asırlardan beri süregelen aĢırı hayvan 

otlatması sonucu, dünyada aynı ôzelliğe sahip diğer bôlgelerden daha fazla tahrip olmuĢtur. Ancak 

doğal ortamın bozulmamıĢ ôzelliklerini bazı sahalarda gôrmek mümkündür. Buralarda 20‟nin üzerinde 

tabiatı koruma ve doğal rezerv sahası kurulmuĢtur. 

Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, �zbekistan ve Doğu Türkistan dağlarında çayırlarla kaplı 

otlaklarda rengarenk çiçek açan otsu türler gôrülür. Buralarda ceylan, kartal, leopar, geyik gibi 
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hayvanlar yaĢar. Tanrı dağlarındaki l�din, melez (larix) ve ardıç ormanlarında kurt, kahverengi ayı, 

yaban domuzu ve vaĢak gôrülür. Yüksek sahalarda tundra benzeri bitkilere, alçak sahalardaki gôl ve 

bataklıklarda flamingo sürülerine rastlanır. Kırgızistan‟da Pamir dağlarındaki vadilerde 3000-4000 m. 

arasında kılları uzun bir sığır türü olan yaklar beslenir. Kırgızistan, �zbekistan, Tacikistan ve 

Türkmenistan‟ın güney kesimindeki dağların eteklerinde orman kalıntılarını gôsteren ağaçlar ve 

ôzellikle ceviz ağaçlarından oluĢan toplulukları bulunur. Türkmenistan‟da fıstık (Pistacia sp.) yetiĢir. 

Orta Asya bazı hayvan türlerinin kôken sahasıdır; mesel� çift hôrgüçlü deve, bazı at ve koyun 

ırkları buna ôrnek olarak gôsterilebilir. Karaca, kurt, tilki ve porsuk ile bir tür ceylan bozkırlarda 

yaĢayan hayvanlardır. Kuzey Amerika‟da ve baĢka yerlerde de yaĢayan halkalı boyunlu sülün, Orta 

Asya kôkenlidir. Yaban domuzu, çakal ve geyikler Ceyhun nehri boyunca uzanan otlak ve çalılık 

alanlarda yaĢamaktadır. Bôlgede kaplanlar da gôrülmekteydi; ancak bunlar zamanla avlanarak nesli 

tüketilmiĢtir. Son Turan kaplanı da Ceyhun deltasında 1972‟de ôldürülmüĢtür. Bataklıklar, aynı 

zamanda çok sayıda yerli kuĢ ve bazı balık türleri ile gôçmen kuĢların barındığı sahalardır. 1960‟lı 

yıllarda Gôkçe (Sevan) gôlünden getirilerek Issık gôlüne atılan alabalıklar yaĢamaktadır. 

Karakum, Kızılkum ve Takla Makan çôlleri kumullarla kaplıdır, burada kum tavĢanına rastlanır. 

TavĢanlar; yılan, tilki ve kertenkelelerin ana yiyecekleri arasındadır. Türkmenistan‟ın çôllerinde zehirli 

yılanların, yüksek kesimlerinde ise leoparların yaĢadığı bilinmektedir. 

Orta Asya 

�lkeleri 

Orta Asya‟daki ülkeler, Kazakistan, Türkmenistan, �zbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, 

Afganistan ile �in Halk Cumhuriyeti içerisinde olan Sincan-Uygur �zerk Cumhuriyeti (Doğu 

Türkistan)‟dır (Harita 4). 

Kazakistan 

Hazar kıyısı ile doğuda Sibirya ve Tanrı dağları arasında yer alan ülke, 2.717.300 km2 

yüzôlçümündedir. Kapladığı alan yônünden dünyanın 9. Orta Asya‟nın ise 1. büyük ülkesidir. Hazar 

denizinde 1000 km.‟lik bir kıyı Ģeridi vardır (Harita 5). Son zamanlarda nüfusu artan ve doğal 

kaynaklar yônünden zengin olan ülke, yakın bir gelecekte Türk Cumhuriyetleri arasında lider duruma 

gelebilecek bir potansiyele sahiptir. 

Yüzey Ģekilleri: �lke, doğu ve güneydoğusundaki dağlık alanlar dıĢında tamamen düzlüklerle 

kaplıdır. Güneydoğusunda Tanrı dağlarının kuzey kesimi yer alır. Burada Kazakistan-Kırgızistan 

sınırında en yüksek tepe 6995 m.‟ye ulaĢır. Buranın batısında uzanan Küçük Tanrı dağlarında 

yükseklik 4000 m.‟yi aĢar. Kazakistan‟ın Doğu Türkistan ile sınırı üzerinde ulaĢıma elveriĢli geçitlerin 

olduğu dağ sıraları uzanır. Almatı-Urumçi arasındaki ulaĢım; Tanrı, Cungarya ve Altay dağları 

arasındaki geçitlerden sağlanır. Ayrıca Cungarya Havzası ve Altay dağlarının doğu nihayetinden 
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demir yolu da geçer. Daha kuzeyde ĠrtiĢ nehrinin yukarı havzasında 2000-3000 m. yükseklikteki 

Tarbagatay tepelik alanları yer alır. 4000 m.‟yi aĢan Altay dağları; Rusya Federasyonu-Moğolistan ve 

Kazakistan-�in arasındaki sınırı oluĢturur. 

Tanrı dağlarında daimi kar sınırı 3800-4100 m.‟leri arasında yer almaktadır. Bu sınırın altındaki 

sahalarda yaz aylarında hayvan otlatılmaktadır. Dağın üst kısımlarında buzulların açtığı vadiler ve 

buzul gôlleri yer almaktadır. 

�lkenin kuzey kesimi bozkırların yer aldığı düzlüklerle kaplıdır. Burası ônemli buğday üretim 

bôlgesidir. Güneye doğru kuraklığın artması ile yarı çôl ve çôller baĢlar. TaĢlı bir çôl olan �st Yurt 

pl�tosu, Aral gôlünün batısından Hazar denizine doğru devam eder. Kazakistan aynı zamanda 

�zbekistan‟la Kızılkum çôlünü paylaĢır. Açlık bozkırı, Aral ve BalkaĢ gôlleri arasında yer alır. Bu çôlün 

doğusunda Muyunkum çôlüne geçilir. 

�lkenin ônemli nehirleri, Kazakistan‟ın güneyini geçerek kuzeybatıya Aral gôlüne dôkülen 

Seyhun‟dur (Sir Derya). Kuzeyinden ise ĠrtiĢ nehri ve kolları doğar. Orta Asya‟daki BalkaĢ gôlü 

Asya‟nın dôrdüncü büyük gôlüdür (yüzôlçümü 17.400 km2). En derin yeri 26 m. olan doğu tarafı tuzlu, 

batı tarafı ise az tuzlu-tatlıdır. 

Ġklimi: Kazakistan‟ın kıĢları çok soğuk ve yazları sıcaktır. Temmuz ve Ağustos aylarına ait 

ortalama yüksek sıcaklıklar, Almatı‟da 36oC, Semey‟de 38oC‟dir. Kasım-Mart arasında sıcaklık 

genellikle 0oC‟nin altındadır. Bu dônemdeki donlu gün sayısı 100‟ü aĢmaktadır. Altay dağlarının 

yüksek kesimleri sürekli karla kaplıdır. Ocak ayı ortalama sıcaklığı Almatı‟da -2oC ve Semey‟de 

11oC‟dir. KıĢ aylarında sıcaklık, Semey‟de -37oC, Almatı‟da -26oC‟ye kadar düĢer. 

�lkede yağıĢ dağılıĢında çok ônemli değiĢmeler meydana gelir. Yıllık ortalama yağıĢ çôllerde 

100 mm.‟nin altında iken Altay dağlarında 1500 mm.‟ye kadar çıkar. Kuzeydeki bozkırlarda yıllık 

ortalama yağıĢ 250-350 mm. arasında değiĢir. Bozkırlar, yaz aylarında gôk gürültülü Ģiddetli sağanak 

yağıĢlar alır; bu yağıĢların akabinde seller oluĢur. Almatı‟nın yıllık ortalama 600 mm.‟ye yakın 

yağıĢının çoğu sağanak h�linde düĢer. 

Nüfusu ve yerleĢmesi: Kazakistan nüfusunun büyük bôlümü kuzey ve güneydeki verimli tarım 

toprakları ve sanayi bôlgelerinde toplanmıĢtır. Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan sonra 1 milyonu 

aĢkın Rus ve Ukraynalı ile 900.000 kadar Alman ülkeyi terk etmiĢtir. �lkenin dıĢında yaĢayan 

Kazaklar ise ülkeye davet edilmiĢtir. 

Sovyetler Birliği dôneminde ülkeye Sl�vlar ve Orta Asyalı olmayanlar yerleĢtirilmiĢtir. Nitekim 

ülkeye, 19. yüzyıl ve sonrasında Kazakistan‟ın tarım alanlarında çalıĢtırılmak üzere kôylüler, 

1930‟larda sanayi iĢçileri, 1930‟lu ve 1950‟li yıllar arasında politik nedenlerle Rusya‟dan sürgün 

edilenler gelmiĢlerdir. 

Kazaklar; 1920‟li yıllara kadar at sırtında gôçebe hayvancılık yapan ve bir bôlümü de yarı 



  326 

gôçebe hayat yaĢayan bir topluluktur. H�len Tibet pl�tosunda yarı gôçebe hayat yaĢayan Kazaklara 

rastlanılır. 

Kazakistan‟ın 16,9 milyon olan nüfusunun %27,4‟ünü 15 yaĢın altında olan genç nüfus 

oluĢturur. Nüfus artıĢ oranı diğer Orta Asya Türk cumhuriyetlerine gôre çok düĢük olup %0,6‟dır. 

Ortalama ômür erkeklerde 63, kadınlarda 72 yıldır. Resmî dili Kazakça ve Rusça olan ülkede 7-18 yaĢ 

arasında eğitim zorunludur. Eğitim gôrmüĢ nüfus oranı %98‟dir. 

Kazakistan‟ın ônemli kentleri; Almatı (nüfusu 1,5 milyon), Karaganda (600 bin), �imkent ve 

�skemen‟dir. Almatı, 1854‟te Ruslar tarafından kurulmuĢ, 1927‟de Sovyetler Birliği içinde yer alan 

Kazakistan �zerk Cumhuriyeti‟nin baĢkenti olmuĢtur. Almatı, 1887 ve 1911‟deki depremde yerle bir 

olmuĢtur. 1986‟da Gorbaçev dôneminde Kazak asıllı yerine Rus yôneticinin atanması, Kazakların 

büyük protestosuna neden olmuĢ, kentte çıkan çatıĢmada birçok kiĢi ôlmüĢ ve yüzlerce kiĢi 

yaralanmıĢtır. Ağaçlı, uzun ve düzgün caddelerin, Rus yapısı binaların gôrüldüğü bu kentte, Kazaklar, 

Ruslar ve Ukraynalılar çoğunluktadır. Son yıllarda kentte Batı Avrupalılar, Amerikalılar, Türkler ve 

Doğu Asya ülkelerinden (Japonya) gelen iĢ adamlarının kurduğu iĢletmeler gôrülmeye baĢlamıĢtır. 

Kazakistan Devlet BaĢkanı Nazarbayev, Almatı‟nın olası depremlerden ve etnik çatıĢmalardan 

etkilenebileceğini düĢünerek, ülkenin baĢkentini daha ônce adı Akmola olan Astana‟ya taĢımıĢtır. 

1997‟de ülkenin baĢkenti olan 400.000‟i aĢkın nüfuslu Astana, Almatı‟nın 1300 km. kuzeybatısındadır. 

Astana, 1830‟da Rusya‟nın bir kalesi olarak Akmola adı ile kurulmuĢtur. Kent çevresi, süt ürünleri ve 

buğday üretimi ile tanınmaktadır. Bu nedenle Kazakça kente beyaz bolluk anlamına gelen Astana adı 

verilmiĢtir. 1961‟de Ruslar tarafından kente Ruslar ve Sl�v toplulukları yerleĢtirilmiĢtir. BaĢkent 

olmasıyla hızlı bir geliĢme sürecine giren kentte Batı stili modern binalar yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

Kırgızistan sınırından baĢlayarak Aral gôlünün batısına kadar olan sahayı kapsayan Güney 

Kazakistan‟da, Kazak nüfusu çoğunluktadır. Bu bôlgede Kazakistan‟ın ônemli kentlerinden �imkent 

vardır. Diğer ônemli kentlerden olan Semey (nüfusu 340 bin), 1817‟de kurulmuĢtur. Kentin 

güneybatısı 1949-1989 yılları arasındaki 40 yıllık dônemde, Rusların nükleer sil�hları deneme alanı 

h�line gelmiĢ ve bu dônemde 470 nükleer bomba patlatılmıĢtır. Nükleer kirlenmeyi ônlemek için 

1989‟da kentte büyük kampanya baĢlatılmıĢtır. �skemen (nüfusu 315 bin), 1720‟de küçük bir yerleĢim 

birimi olarak kurulmuĢtur. 1940‟tan sonra Rusların ve Ukraynalıların maden yataklarını (bakır, kurĢun, 

çinko ve gümüĢ) iĢletmeye baĢlamalarıyla geliĢmiĢtir. 

Ġpek Yolu üzerinde kurulmuĢ olan Simkent (nüfusu 400 bin), 1864‟te Ruslar tarafından alınmıĢ, 

kent maden ve gıda maddeleri üretim merkezlerinden biri olmuĢtur. Kuzey Kazakistan, 19. yüzyılın 2. 

yarısında yazar ve ôğretmenlerin yetiĢtiği ônemli bir kültür Ģehri haline gelmiĢtir. Bir ara bağımsız 

Kazakistan‟ın baĢkenti de olmuĢtur. Dünyaca ünlü Rus yazarı F. Dostoevsky buraya sürgün edilerek 5 

yıl kalmıĢtır. Kazakistan‟ın diğer ônemli kentlerinden Sayram, tarihi 2000 yıl ônceye dayanan en eski 

yerleĢim merkezlerinden biridir. Hoca Ahmet Yesevi, bu kentte doğmuĢtur (1103). Burada Orta 

Asya‟nın en büyük mozolesi yapılmıĢtır (Rabiga Sultan Begum ve Ahmet Yesevi). Kızılorda (nüfusu 
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155 bin), Sir Derya nehri üzerinde kurulmuĢ olup en fazla kazak nüfusun yaĢadığı bir yerleĢmedir. 

Baykonur Kosodrome, Kızılorda‟nın 250 km. kuzeybatısında yer almakta olup Yuri Gagarin‟den 

beri Rusya‟nın ônemli uzay merkezlerinden biri idi. Sovyetler Birliği‟nin dağılmasından sonra kurulan 

Rusya Federasyonu, istasyonun ve askeri güçlerin kendine ait olduğu üzerinde ısrar etmiĢtir. 

Kazakistan ise buranın ortak bir kontrol altında olabileceğini belirtmiĢtir. Ekonomik kaynakların 

yetersizliği nedeniyle uzay projeleri askıya alınmıĢ Kazak askerlerinin 1992 ve 1994‟te 

ayaklanmasıyla Ruslar ve Ukraynalılar burayı terk etmiĢtir. 1994‟te Kazakistan yılda 120 milyon dolar 

karĢılığında 20 yıllığına Baykonur ve Leninsk‟i Rusya‟ya bırakmıĢtır. 

Aral gôlünün kuzey ve batı kesimini kapsayan Batı Kazakistan‟ın Rusya sınırına yakın 

sahalarında nüfus yoğunluğu fazladır. Burası, zengin petrol ve doğal gaz yataklarına sahiptir. Hazar 

kıyısında da Tengiz petrol ve doğal gaz yatakları bulunur. Burada dev Amerikan petrol Ģirketi Chevron 

ile Kazakistan arasında ortak bir petrol iĢletmesi (joint venture Tengizchevroil) faaliyet gôstermektedir. 

Bozkırlarla kaplı düz sahaların yer aldığı Kuzey Kazakistan, 19. asıra kadar sadece Kazak 

konar-gôçerlerinin hayvan otlattığı ve Semey, Pavlodar ve �skemen gibi kale Ģehirlerinin bulunduğu 

bir yerdi. 1800‟lü yıllarda Ruslar burayı ele geçirerek tarım alanları h�line dônüĢtürmüĢ ve bir 

milyondan fazla insan yerleĢtirmiĢlerdir. Bu duruma karĢı Kazakların direniĢi sonuç vermemiĢ; Ruslara 

karĢı direnen binlerce Kazak ôldürülmüĢtür. Buradaki Kazaklar kolektif tarım iĢletmelerinde 

çalıĢtırılmaya zorlanmıĢtır; yüz binlerce Kazak açlıktan ôlmüĢtür. 1950‟li yıllarda Kuzey 

Kazakistan‟daki bozkır alanları tarıma açılarak buğday üretilmeye baĢlanmıĢtır. Buradaki zengin 

demir, kômür ve diğer madenleri iĢlemek amacıyla Karaganda, Ekibastuz ve Kustanay gibi kentler 

kurulmuĢtur. Ruslar tarafından 40 yıl kadar ônce Semey kentinin 150 km. kadar güneybatısında 

nükleer denemeler yapılmıĢtır. Baykonur‟da uzay istasyonu kurulmuĢtur. 

Ekonomisi: Kazakistan, zengin doğal kaynaklara sahip bir ülkedir. Nüfusu az olduğu için kiĢi 

baĢına düĢen doğal kaynak değeri de yüksektir. Kazakistan eski Sovyetler Birliğinin yeraltı 

kaynaklarının %60‟ına sahipti. Zengin demir yatakları kuzeybatıda Kustanay havzasında, çok zengin 

kômür yatakları ise Karaganda ve Ekibastuz civarındadır. Petrol, doğal gaz, boksit, bakır, çinko, nikel, 

uranyum, kurĢun, altın yatakları ile elektronik, nükleer ve roket sanayiinde kullanılan ônemli 

madenlerden kadmiyum, talyum ve bizmut da bulunmaktadır. 1989‟da Sovyetler Birliği kômürünün 

%25‟ini ve elektrik ihtiyacının %27‟sini Kazakistan‟dan sağlamaktaydı. Diğer taraftan Eski Sovyetler 

Birliği‟nin tarım topraklarının %20‟si Kazakistan‟da bulunuyordu. 1950‟lerde kuzeydeki toprakların 

büyük bôlümünde tahıl üretilmekteydi. Burada 250.000 km2‟lik bozkır sahası sürülerek tarım alanı 

h�line getirilmiĢtir. Güneydeki tarım alanlarında meyve, sebze, tütün, pirinç, pamuk ve kenevir 

yetiĢtirilir. Kurak sahalarda koyun, deve, at, sığır ve kaliteli yün veren koyunlar otlatılır. 

�lkede, eski Sovyetler Birliği ekonomik sisteminden serbest piyasa ekonomisine geçiĢte ônemli 

sıkıntılar yaĢanmaktadır. Nitekim Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan sonra, ulusal ve uluslararası 

alanda yetersiz kalan ticaret ve dağıtım sistemi, hızla artan enfl�syon, eskiyen makine ve aletlerin 
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modernize edilmemesi, devlet yatırımlarının yetersizliği, tarım ve sanayi ürünlerinde üretim düĢüklüğü 

gibi birçok sorunla karĢılaĢmıĢtır. 1993‟te üretilen buğdayın üçte biri; modernize olamamıĢ hasat 

sistemi, taĢıma ve depolama faaliyetlerinin yetersizliğinden dolayı tarlalarda kalmıĢtır. Diğer ônemli 

sorunlardan biri ise ônemli sanayi tesisleri ve tarımsal alanlarda çalıĢan Sl�v ve Alman nüfusun 

ülkeden gôç etmesinden doğan kalifiye eleman sıkıntısıdır. 

Kazakistan‟ın benimsediği devlet politikası, ôzelleĢtirmeye, fiyatları serbest bırakmaya ve 

yabancı yatırımı teĢvik etmeye dayanır. Bu ekonomik politika 1993 yılından itibaren meyvelerini 

vermeye baĢlamıĢ; 1993‟te %2000 olan enflasyon %20‟ye ve %30 olan iĢsizlik oranı %10‟a 

düĢürülmüĢtür. �lkede televizyon, elektrik, petrol ve bankacılıktan turizm iĢletmeciliğine varıncaya 

kadar ônemli alanlarda ôzelleĢtirme çalıĢmaları baĢlatılmıĢ ve 17 bin kadar devlet iĢletmesi 

ôzelleĢtirilmiĢtir. Buna karĢılık ülkede devlet arazileri ile kolektif tarımda yapılan ôzelleĢtirme yavaĢ 

ilerlemekte ve kırsal alanlardaki Kazaklar, h�l� üretimi düĢük kolektif çiftliklerde çalıĢmaktadır. 

Batılı Ģirketler, ülkenin doğal gaz ve petrol yataklarını aramak ve iĢletmek amacıyla yatırım 

yapmaya baĢlamıĢtır. Kazak petrollerinin boru hatları ile Rusya Federasyonu ile Karadeniz‟e ve 

Türkiye üzerinden Akdeniz‟e akıtılması pl�nlanmaktadır. Türk iĢadamlarının da Kazakistan‟ da çeĢitli 

iĢletmeleri vardır. 

Kazakistan, Orta Asya devletleri içerisinde en zengin olanıdır. KiĢi baĢına düĢen millî gelir 1310 

ABD dolardır. Ġthal�tı 7,4 milyar, ihracatı ise 6,3 milyar ABD dolarıdır. AlıĢveriĢ yaptığı ülkelerin 

baĢında Rusya Federasyonu gelmektedir. 

�zbekistan 

Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında Orta Asya Medeniyeti‟nin beĢiği sayılan �zbekistan, Ġpek 

Yolu üzerinde en eski kentlerin kurulduğu bir ülkedir. 447.400 km2 yüzôlçümü ile Kazakistan ve 

Türkmenistan‟dan sonra gelen 3. büyük Türk cumhuriyetidir (Harita 6). Sovyetler Birliği dôneminde 

nüfus yoğunluğu en fazla olan 5. cumhuriyetti. 

Yüzey Ģekilleri: �lkenin orta ve batı kesimini oluĢturan üçte ikilik bôlümünde çôl ve bozkırlarla 

kaplı düzlükler yer alır. Batıda yer alan �st Yurt pl�tosunda yer yer geçici akarsuların dôküldüğü tuzlu 

bataklıklar gôrülür. Orta bôlümde ise geniĢ ve çıplak olan Kızılkum çôlü yer alır. Diğer bir fizyoğrafik 

birim, Aral gôlüne dôkülen Ceyhun nehrinin oluĢturduğu delta sahasıdır. 

�lkenin doğu kesimine doğru Tanrı dağlarının batı uzantısını oluĢturan engebeli ve dağlık 

sahaya geçilir. Bu dağlık alanlardan ülkeye hayat veren nehirler doğar. �rneğin ZerefĢan nehri 

kıyısında Buhara ve Semerkant kurulmuĢtur. �zbekistan çôllerine ulaĢan bazı küçük akarsular, 

ônemli ôlçüde buharlaĢarak kumullar altında kaybolmaktadır. 

Ġklimi: Büyük bir bôlümü çôllerle kaplı �zbekistan‟da da Ģiddetli karasal iklim hüküm 

sürmektedir. Yazlar uzun, sıcak ve yağıĢsız, ilkbahar serin ve yağıĢlı, sonbahar hafif donlu ve yağıĢlı; 
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kıĢlar ise kısa sürmesine rağmen karlı ve soğuk geçmektedir. Haziran ortası ile Ağustos arasındaki 

dônemde ortalama sıcaklık 32oC dolayındadır ve yüksek sıcaklıklar 40oC‟ye kadar çıkmaktadır. 

Semerkant‟ta 315 mm. olan yıllık ortalama yağıĢın çoğu Mart ve Nisan aylarında düĢmektedir. Kasım 

ile ġubat arasındaki dônem karla kaplı geçmekte ve sık sık kar fırtınaları olmaktadır. Sıcaklık ise -

10oC‟nin altındadır. KıĢın dağlardan gelen fôn rüzg�rları hava sıcaklığını yükselterek bağıl nemi 

düĢürmektedir. Fôn rüzg�rlarının estiği günlerde kar ôrtüsü hemen kalkmaktadır. Bu dağlarda 

yaĢayan koyun çobanları, otların büyümesi ve kar ôrtüsünün kalkmasında etkili olan fôn rüzg�rının 

etkisini Ģôyle dile getirmektedir: “Karları eriten iki gün esen rüzg�r, iki haftalık güneĢli günden daha 

iyidir.” 

Nüfusu ve yerleĢmesi: Nüfusu 25 milyonu aĢmıĢtır. Nüfusun %42‟si kentlerde, %58‟i kırsal 

alanlarda yaĢamaktadır. Nüfusun üçte biri, Orta Asya‟nın yoğun nüfuslu sahaları arasına giren 

Fergana Havzası‟ndadır. Geriye kalan nüfus, dağlar arasındaki vadilerde ve alüvyal ovalarda 

yaĢamaktadır. 

Yıllık nüfus artıĢ oranı %1,6 olan �zbekistan‟da 15 yaĢın altındaki nüfusun genel nüfusa oranı 

%37,5‟dir. Ortalama ômür, erkeklerde 64, kadınlarda 70 yıldır. 6-14 yaĢ arasında eğitim zorunludur. 

Okuryazar nüfus oranı %97‟dir. 

�lkenin ônemli kentleri; TaĢkent (2,1 milyon), Semerkant (404.000), Namangan (360.000), 

Andican (310.000), Buhara (250.000), Fergana (193.000) ve Hokant (176.000)‟tır. Hokant, 

Buhara‟dan sonra dôneminde Orta Asya Ġsl�m dünyasında 2. büyük merkez olmuĢtur. 

Fergana vadisi: Kuzeyde Tanrı, güneyde Altay dağları arasında kalan geniĢ bir oluktur; 22.000 

km2 alan kaplayan Fergana vadisinden Seyhun nehri geçmektedir. Bir vaha ôzelliğinde olan Fergana 

vadisi verimli toprakları, uygun iklim Ģartları sayesinde M.�. 2 yüzyıldan itibaren tarım ve yerleĢmeye 

açılmıĢ; Ġpek Yolu‟nun geçtiği ônemli bir saha olmuĢtur. Orta Asya‟nın ônde gelen pamuk, meyve ve 

ipek üretim merkezidir. 8 milyon kadar nüfusun yaĢadığı Fergana vadisi Orta Asya‟nın en kalabalık 

bôlgesidir. Fergana vadisinde, aynı zamanda OĢ (Kırgızistan), Celal Abad (Kırgızistan), Andican, 

Hokant baĢta olmak üzere çok sayıda ônemli kent vardır. Ancak Ruslar, 1876‟da bôlgeyi iĢgal ederek 

tüm kentleri ele geçirmiĢlerdir. 

Dünyada ve Orta Asya‟da Tacikistan‟dan sonra nüfusu hızla artan ülkeler arasında yer alan 

�zbekistan‟da kırsal kesim ailelerinde çocuk sayısı 9-10‟a kadar çıkmaktadır. 

�lkenin baĢkenti ve ônemli Ģehirlerinden olan TaĢkent, büyük bir yerleĢim merkezidir (Sovyetler 

Birliği zamanında Moskova, St. Petersburg ve Kiev‟den sonra nüfus yônünden 4. sıradaydı). Buradan 

Avrasya‟nın her yerine kolaylıkla ulaĢım sağlanır. 2000 yıllık tarihi olan TaĢkent‟te çok sayıda tarihî 

eser vardır. 1966‟daki Ģiddetli depremden zarar gôren kentte binlerce insan ôlmüĢ, 300 bin kiĢi evsiz 

kalmıĢtır. Ruslar tarafından yeniden onarılan Ģehrin tarihî dokusunda ônemli değiĢiklikler yapılmıĢtır. 

Kent, 15 ve 16. yüzyıllarda altın dônemini yaĢamıĢ ve birçoğu günümüze kadar ayakta kalan çok 

sayıda eser yapılmıĢtır. TaĢkent‟te seramik yapımı, mücevher iĢleme ve çeĢitli el sanatları geliĢmiĢtir. 
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Ġpek Yolu üzerindeki ônemli tarihî kentler arasındaki Semerkant, M.�. 5. yüzyılda ZerefĢah 

vadisinde 710 m. yükseklikteki bir yerde kurulmuĢtur. Kente; 6 ile 13. asırlar arasında Gôktürkler, 

Araplar, Persler, Karahanlılar, ve Selçuklular ve Moğollar baĢta olmak üzere birçok toplumlar egemen 

olmuĢtur. 1370‟te Timur, burayı baĢkent yapmıĢtır. �nlü Uluğbey rasathanesi kurulmuĢtur. 18. asırda 

depremden büyük zarar gôren kent, 1868‟de Ruslar tarafından iĢgal edilmiĢtir. Kentte Türk-Ġslam 

medeniyetine ait çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır. 

Buhara, Semerkant‟tan sonra ônemli tarihi Ģehirler arasındadır. Burada ôzgün mimarîye sahip 

tarihî eserlerin çoğu h�l� ayakta durmaktadır. 6. asırda ônemli bir ticaret merkezi olan kent, 10. asırda 

da Ġsl�m dünyasının en ônemli merkezinden biri olmuĢtur. Kentte 10 bin ôğrencinin eğitim gôrdüğü 

100‟den fazla medrese açılmıĢ ve 300‟den fazla cami yapılmıĢtır. Ġbni Sina, Firdevsi, Rudaki gibi ünlü 

bilginlerin yetiĢtiği kent, ôzellikle 10. asırda en ônemli sanat ve bilim merkezi h�line gelmiĢtir. Su 

ihtiyacının giderilmesi amacıyla su sağlayan kanallar ve 100‟ü aĢkın havuz yapılmıĢtır. Suların 

kirlenmesi sonucu 19. yüzyılda baĢ gôsteren kolera hastalığından dolayı çok sayıda insan ôlmüĢtür. 

Bunun üzerine BolĢevikler, su sistemlerini onarmıĢ ve havuzları drene etmiĢlerdir. Havuzlardan 

beslenen çok sayıda kuĢ da ortadan kaybolmuĢtur. 

Medrese, saray ve çarĢılara sahip kentteki eski eserlerin onarılması için büyük gayret sarf 

edilmektedir. Buhara, dünyanın kültürel mirasına sahip Ģehirleri arasındadır. 1997‟de 2500. kuruluĢ 

yılını kutlayan Buhara, Orta Asya‟nın dinî ve kültürel yônden �deta kalbidir. 

Hokant (nüfusu 176 bin), �zbekistan‟ın ônemli kentleri arasındadır. 18 ve 19. yüzyıldaki Hokant 

Hanlığı‟nın baĢkenti olmuĢ. 35 medrese ve yüzlerce caminin yapıldığı kentte, 1918‟de �zerk 

Türkistan‟a bağlı Müslüman Eyalet Hükûmeti kurulmuĢtur. 

Ġpek Yolu üzerinde ônemli bir kent olan Andican (nüfusu 350 bin), 15. asırda Fergana 

Devleti‟nin baĢkenti olmuĢtur. 1902‟de meydana gelen depremde kent büyük zarar gôrmüĢtür. 

�zbekistan‟ın petrol üretim merkezi olan Andican geleneksel pazarların da kurulduğu bir sanayi 

kentidir. 

Ekonomisi: �lkenin ekonomisi ônemli ôlçüde tarıma dayanır. Kurak sahalarda sulama ve 

gübreleme yapılarak baĢta pamuk olmak üzere tahıl yetiĢtirilmektedir. TaĢkent, Semerkant, Buhara ve 

Fergana vadisinde sanayi tesisleri kurulmuĢtur. Ancak Sovyetler Birliği‟nin kurduğu bu tesislerden 

üretilen mallar, modern fabrikalarda üretilen sanayi ürünleri ile rekabet edecek teknolojiye sahip 

değildir. �lkede ônemli ôlçüde pamuk üretilmektedir. Sovyetler Birliği‟nin pamuk üretiminin üçte ikisi 

ve sebze ve meyvenin %60‟ı bu ülkeden sağlanmaktaydı. 

�lkenin ônemli diğer tarımsal ürünleri, meyve ve pirinçtir; ôzellikle Fergana havzasında ipek 

bôceği beslenmekte ve buna bağlı olarak ipekli kumaĢlar üretilmektedir. �lke ihtiyacının ancak %30 

kadarını karĢılayan tahıl; yüksek sahalarda ve verimli olmayan ovalık alanlarda yetiĢtirilir. �lkenin 

kurak olan batı kesiminde hayvancılık yapılır, burada yünleri çok kıymetli olan karakul koyunları 

beslenir. 
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�zbekistan yeraltı kaynakları yônünden zengindir. Dünyada 8. altın üreticisi ülkedir. Altın, 

Kızılkum çôlünde arazi yüzeyinde açılan ocaklardan (açık iĢletme) çıkarılmaktadır. Burası dünyanın 

en büyük açık altın iĢletme bôlgesidir. Diğer madenler; kômür, doğal gaz (Buhara civarında), petrol 

(Fergana Havzası, Buhara Bôlgesi ve Karakalpakistan), uranyum ile diğer demirli olmayan ve nadir 

bulunan minerallerdir. �lke elektriğini ônemli ôlçüde termik ve %15 kadarını da hidroelektrik 

santrallerden sağlamaktadır. �lkenin %12‟si ormanlarla kaplıdır; ancak kereste ihtiyacının ônemli bir 

bôlümü ithal�tla karĢılanmaktadır. 

�zbekistan‟da son yıllarda Rus ve Orta Avrupa teknisyen ve iĢçilerinin çalıĢtığı iĢletmelerde 

�zbeklerin yer almasına ôzen gôsterilmektedir. 

�zbekistan elektrik, makine, inĢaat malzemesi, gıda, petrol ve doğal gaz ithal etmektedir. Dôviz 

sıkıntısı nedeniyle ithal�t yapmada güçlük çekmektedir. BaĢlıca ihraç malları; pamuk, tekstil ürünleri 

ve demirli olmayan madenlerdir. Gelirinin büyük bir bôlümünü altın ihracatından sağlamaktadır. 

�lkede ôzelleĢtirme çalıĢmaları henüz yeterince yapılamamaktadır. Yabancı sermayenin ülkeye 

giriĢi teĢvik edilmektedir. Tarımda kolektifleĢtirme sistemi h�l� devam etmektedir. Yeteri kadar yiyecek 

maddesi elde etmek için pamuk ekim sahalarının bir bôlümü tahıl üretimine ayrılmaya baĢlanmıĢtır. 

�zbekistan, geliri düĢük fakir ülkeler arasındadır. Kentlerde kiĢi baĢına düĢen aylık gelir 50 doların 

altındadır. 

1998 yılı itibariyle Ġthal�tı 4,1 milyar dolar, ihracatı ise 3,8 milyar dolardır. AlıĢveriĢini ônemli 

ôlçüde Ġtalya, Rusya ve Güney Kore ile yapmaktadır. 

�zbekistan‟dan pamuk, hurda bakır, alüminyum alaĢımları, bakır katot, boya, külçe çinko 

almakta olan Türkiye, bu ülkeye buğday, Ģeker, motor, dikiĢ makinesi, il�ç, çay, otomobil ve bisküvi 

satmaktadır. 

�evre Felaketine Bir �rnek: Aral Gôlü 

Kuzey güney yônünde 400 km., doğu batı yônünde 280 km. uzunluğunda olan ve 66.900 km2 

alan kaplayan Aral gôlü, Hazar, Superior ve Victoria gôllerinden sonra dünyanın 4. büyük gôlü olup 

Kazakistan ile �zbekistan arasında yer alır. Sovyetler Birliği dôneminden itibaren Aral gôlüne dôkülen 

Seyhun ve Ceyhun‟un suları ile tarım alanları sulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu sulanan alanlarda 

yetiĢtirilen pamuk sayesinde Sovyetler Birliği, pamuk gereksinimi ônemli ôlçüde karĢılamaktaydı. Bu 

nehir sularının sulamada kullanılması, çok ônemli çevresel sorunları ve arazi kaybının meydana 

gelmesine neden olmaktadır. ġôyle ki, kaynağını Tanrı ve Pamir dağlarından alarak Aral gôlüne 

dôkülen nehirlerin yıllık ortalama su verimi 1950‟li yıllarda 55 km3 idi. Aralsk ve Moynak kentlerindeki 

halkın geçim kaynağını, ônemli ôlçüde temiz gôl suyunda avlanan balık oluĢturmaktaydı. Gôlün kuzey 

ve güney kıyıları arasında ulaĢım da yapılmaktaydı. GeniĢ bir alan kaplayan delta üzerindeki bataklık, 

ağaçlık sahalarda çok değiĢik flora ve fauna yaĢamaktaydı. 
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Sovyetler Birliği, 1960‟lı yıllardan itibaren �zbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan‟da Aral‟a 

dôkülen suları pamuk üretmek amacıyla kullanmaya baĢlamıĢ, Gôle dôkülen suyun azalmasıyla gôl 

sahası yavaĢ yavaĢ kara h�line dônüĢmeye baĢlamıĢtır. Bilhassa 1960-1980 yılları arasında sulanan 

tarım sahasının %20 oranında artırılması sonucu su tüketimi iki kat artarak 45 km3‟ten 90 km3‟e 

yükselmiĢtir. Türkmenistan‟ın güney kesimini sulayan Karakurum Kanalı yapılmıĢtır. Bu kanaldan 

tarım alanlarına verilen 14 km3 su Aral gôlüne dôkülen suyun dôrtte bir oranında azalmasına neden 

olmuĢtur. Buna gôre 1980‟li yıllarda Aral gôlüne dôkülen su miktarı 1950‟li yıllara gôre onda bir 

oranında azalmıĢtır. Buna bağlı olarak Aral gôlünün alanı yarı yarıya, hacmi ise üçte bir oranında 

küçülmüĢtür. Nitekim 1966-1993 yılları arasında su seviyesinin 16 m.‟nin üzerinde düĢmesiyle gôlün 

doğu ve güney kıyılarında 80 km.‟lik bir bôlüm kara h�line gelmiĢtir. Bôylece gôlün su hacmi %75 ve 

kapladığı alanda yarı yarıya azalmıĢtır. 1987‟de Aral gôlü, kuzeyde küçük ve güneyde büyük olmak 

üzere iki ayrı gôl h�line gelmiĢtir. Gôl kıyısında birer balıkçı limanı olan Aralsk (Kazakistan) ve 

Moynak (�zbekistan) 1980‟li yılların baĢında ônemini kaybetmiĢ, buradan gôle bağlantı sağlayan 

kanallar kurumuĢ, balıkçı tekneleri ôtede beride kara üzerinde kalmıĢtır. 

Aral gôlünün çekilmesiyle gôlde yaĢayan en az 20 balık türü kaybolmuĢtur. Durum bununla da 

kalmamıĢ, Aral gôlünün kara h�line gelen kesimi; tuz birikimi, pestisid, gübre kalıntıları ve pamuk 

tarlalarından gelen yaprak dôküntüleri ile kirlenmiĢtir. Daha ônce geçimini balıkçılıktan sağlayan 60 

bin nüfus iĢsiz kalmıĢ ve balıkçı kentleri olan Aralsk ve Moynak birer hayalet kasaba haline 

dônüĢmüĢtür. 

Gôl suyunun çekilmesi, iklim üzerinde de etkili olmaya baĢlamıĢtır. Buna bağlı olarak Aral gôlü 

çevresinde yazlar daha sıcak, kıĢlar daha soğuk geçmeye baĢlamıĢ, 1950‟li yıllara gôre yağıĢsız 

geçen gün sayısında 4 katlık bir artıĢ meydana gelmiĢtir. Suların çekildiği yerlerde tuzlu bir kabukla 

kaplanan gôl tabanı, bitkilerin yetiĢmesini engellemektedir. �te yandan, kurumuĢ gôl tabanındaki tuz, 

kum ve tozlar, rüzg�rla yüzlerce km. uzaklara kadar taĢınmaktadır. 1966-1985 yılları arasında yılda 

ortalama olarak 65 gün Aralsk, toz fırtınalarına maruz kalmıĢtır. 

Sulanan sahalarda toprağın alt katlarında bulunan tuzlu ve alkali maddelerin kılcallık (kapilarite) 

ile toprak yüzeyine kadar yükselmesi ve burada suyun buharlaĢmasıyla toprak yüzeyinde birikmesi 

tuzlaĢmaya neden olmuĢtur. Ayrıca rüzg�rla taĢınan tuzlu kumların tarım alanlarında birikmesi de ayrı 

bir tuzlanmayı beraberinde getirmiĢtir. Yapılan bir araĢtırmada, Aral gôlünün kurumuĢ alanından 

rüzg�rlarla taĢınan tuzlu kumların 75 milyon ton olduğu belirtilmiĢtir. 

Bunlara il�ve olarak pamuk tarlalarında kullanılan yaprak dôkücü il�çlar, kimyasal gübre ile 

pestisidler, sulama ve içme suyunun da kalitesini bozmuĢtur. 1982 yılına kadar kullanılan DDT 

pestisidleri, h�l� toprakta yüksek bir oranda bulunmaktadır. Pamuk hasadında kolaylık sağlayan 

yaprak dôkücü zehirli il�çların 1990‟a kadar kullanılması, bazı kaynaklara gôre binlerce insanın 

ôlümüne neden olmuĢtur. Aral havzasındaki bitkilerde kimyasal il�ç birikimi de tespit edilmiĢtir. 

Rüzgarla taĢınan toz ve tuzlar, insan sağlığını tehdit edici boyutlara ulaĢmıĢtır. Bôlgede 
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solunum hastalıkları, ôzellikle tüberküloz, tiroit kanseri hastalıklarında artıĢlar meydana gelmiĢtir. 

Ayrıca kirli sular tifo, dizanteri, sarılık gibi birçok hastalıklara da yol açmıĢtır. Buna bağlı olarak 

Rusya‟nın diğer bôlgelerine gôre ôlüm oranlarında artıĢlar meydana gelmiĢ, doğan bebeklerin %10‟u 

ôlmüĢtür. 

�zellikle Seyhun ve Ceyhun deltalarının degradasyonu sonucu Aral gôlü çevresinde yaĢayan 

1783 hayvan türünün sadece 38‟i hayatta kalabilmiĢtir. Delta sahasında hayvanlar için birer barınak 

ve beslenme sahası olan gôlcük ve bataklıklar kurumuĢ ve buradaki canlı hayatı yok olmuĢtur. Ayrıca 

kağıt üretiminde kullanılan saz ve kamıĢlar yok olmuĢtur. 

Aral gôlünde tabiatı koruma alanı olarak belirlenen Barsakelmes adasında nadir olarak bulunan 

bir ceylan ve eĢek türünün yaĢam alanının da ortadan kalktığı belirtilmektedir. 

Gerçekten, Aral gôlü çevresi ônemli bir çevre felaketinin eĢiğine gelmiĢtir. Bu durumu 

�zbekistan‟ın �zerk Karakalpak Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı U. Ashirbekov Ģôyle ifade etmiĢtir: “Aral 

denizinin tabanı büyük oranda zehirli toz püskürten insan yapısı bir volkandır.” 

Aral gôlünde yaĢanan bu felaketin ônlenmesi amacıyla Sovyetler Birliği dağılmadan ônce ve 

yeni kurulan Türk cumhuriyetleri tarafından birtakım tedbirler alınmaya baĢlanmıĢtır. Dünya Bankası, 

Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluĢlar bu fel�ketin ônlenmesi için yardım yapmaya baĢlamıĢlardır, 

1995 Eylülünde Aral gôlündeki çevre sorunları ile ilgili olarak BM tarafından finanse edilen 2 günlük bir 

konferans düzenlenmiĢ; bu konferansta �zbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan, Aral gôlü 

havzasında sürdürülebilir bir geliĢmeyi esas alan bir dekl�rasyonu imzalamıĢlardır. Dünya Bankası, 

Aral‟ı kurtarmak amacıyla 300 milyon dolar tutarındaki pl�nını açıklamıĢtır. Diğer taraftan, Aral 

gôlünün kurtarılması amacıyla 1997de Kazakistan, �zbekistan ve Türkmenistan ortak bir proje 

dahilinde faaliyete geçmiĢlerdir. 

Kırgızistan 

Kırgızistan, kuzeyde Kazakistan, güneydoğuda �in Halk Cumhuriyeti, güneyde Tacikistan ve 

batıda �zbekistan ile komĢudur (Harita 7). 198.500 km2 yüzôlçümünde olan ülkenin nüfusu 4.5 

milyondur. 

Yüzey Ģekilleri: YaklaĢık %94 kadarı dağlık olan ülkenin ortalama yüksekliği 2750 m‟dir. %40‟ı 

3000 m‟nin üzerindedir ve dôrtte üçü devamlı kar ve buzul ôrtüsü altındadır. Güneydoğusunda Tanrı 

dağları uzanır. Dağların doruk çizgisi �in Halk Cumhuriyeti ile sınırını oluĢturur, Kırgızistan‟da en 

yüksek tepe ise 7439 m.‟dir. Orta kesiminde bulunan Fergana Havzası, güneyde Pamir ve Alay dağlık 

kütlesine makas ucu Ģeklinde sokulur. 

Tanrı dağlarının kuzey kesiminde bir çôküntü gôlü olan kıĢın donmayan ve derinliği 700 m.‟ye 

ulaĢan Issık-Kôl (Ilık gôl) yer alır. Bu gôl, Sovyetler Birliği dôneminde, Rusların askeri üs kurduğu, 

denizaltı sil�hlarının deneme ve geliĢtirme yeri olmuĢtur Güneybatıda ise Song Kôl (gôl) bulunur. 
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Kırgızistan‟ın ônemli sayılacak alçak kesimini �u ve Talas vadileri oluĢturur. Ana nehri ise Fergana 

havasında Seyhun nehri ile birleĢen Narın ve Kazakistan sınırındaki �u‟dur. 

Dağlar, ülkenin kuzey ve güneyinde nüfuslanmıĢ merkezler olan �u ve Fergana vadilerini 

birbirinden ayırmaktadır. Bunları birbirine bağlayan karayolu ulaĢımı 3000 m.‟nin üzerinde bulunan 

geçitle sağlanmaktadır. 

Ġklimi: Kırgızistan‟da, Orta Asya‟nın yüksek ve iç kesimlerinde yer alması nedeniyle yaz ve kıĢ 

arasındaki sıcaklık farkı çok fazla olan karasal iklim hüküm sürmektedir. Alçak sahalarda sıcak ve 

yüksek kesimlerde soğuk çôller yer almaktadır. Ortalama yağıĢ 400 mm. civarındadır. YağıĢın bir 

bôlümü kıĢın kar Ģeklinde düĢmekte ve kar uzun süre yerde kalmaktadır. Kırgız dağlarına genellikle 

kar yağmaktadır. Yazın ortalama sıcaklık 32oC‟yi ve yüksek sıcaklıklar ise 40oC‟yi geçmektedir. KıĢ 

mevsimi, Sibirya‟dan gelen soğuk hava ve rüzg�rların etkisi ile çok soğuk geçmekte ve sıcaklık -

20oC‟nin altına düĢmektedir. Kasım ile ġubat arasında 40 gün sıcaklık -24oC‟nin altında kalmaktadır. 

�zellikle çukur sahalarda, dağlardan gelen soğuk havanın yığılması ile sis oluĢmaktadır; buna karĢılık 

dağların yamaçları açık ve güneĢli geçmektedir. Mesel� Kırgız-Altay dağlarının eteğindeki BiĢkek sisli, 

güneydeki dağların yamaçları açık ve güneĢlidir. Sis, dağlardan gelen soğuk havanın alçak sahalarda, 

havadan sıcak olan zeminle karĢılaĢması sonucu oluĢmaktadır. 

Nüfusu ve yerleĢmesi: �lkede 80 etnik grup ve 16.000 sığınmacı vardır. 1989‟dan sonra Sl�vlar 

ve Almanlar, ülkede giderek azalmaya baĢlamıĢtır. �rneğin 1993‟te 130 bin kiĢi ülkeyi terk etmiĢtir, 

bunun 90 bini Rus‟tur. Sl�vlar ve �zbekler, hizmet sektôründe çalıĢmaktadır. 

Kırgızların, Türk kültürü üzerinde ônemli izleri bulunmaktadır. 1000 yıl kadar ônce yazılan Kırgız 

Türklerinin destanı olan Manas destanı; Türk kültür, dil ve tarihi üzerinde dônemin tüm ôzelliklerini 

ortaya çıkaran ônemli bir kaynaktır. Manas destanı, aynı zamanda �zbek, Karakalpak, Kazak vb. 

Türk halklarının destanlarında da belirli bir yer tutar. 

Kırgızistan‟da yıllık nüfus artıĢ oranı %1,0‟dir; 15 yaĢın altındaki nüfus oranı ise %35,0‟tir. 

Ortalama ômür erkeklerde 63, kadınlarda 72 yıldır. 6-15 yaĢ arasındaki eğitim kademesi zorunludur. 

Okuryazar nüfus oranı ise %97‟dir. 

�lkenin ônemli Ģehirleri; BiĢkek (nüf. 800.000), OĢ (300.000), Celal Abad (74.000), Toktogul 

(71.000) ve Karakol (64.000)‟dur. Nüfusun %60‟ı kırsal alanlarda yaĢamaktadır. Coğrafî yônden ayrı 

olan güneydeki OĢ ve Celal Abad illerinde geleneksel tavırlar h�kimdir. Bu iki ilde ülke nüfusunun 

%55‟i yaĢamaktadır. Fergana Havzası‟nda ôzellikle OĢ ve Celal Abad‟da sanayi tesisleri kurulmuĢtur. 

Kültürel ve ekonomik yônden Fergana Havzası, kuzeydeki sahalara gôre farklıdır. 

�lkenin ônemli merkezi olan BiĢkek, 1862‟de Ruslar tarafından alınarak bir garnizon h�line 

getirilmiĢ, 1926‟da Kırgız Cumhuriyeti‟nin baĢkenti olmuĢ ve burada sanayi tesisleri kurulmuĢtur. 

Ekonomisi: �lkenin ekonomisi, geleneksel ôzellikteki tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarımla 
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uğraĢan nüfus, çalıĢan nüfusun üçte birini oluĢturur. �lke gelirinin üçte biri bu sektôrden elde edilir. 

�lkenin ancak %7 kadarı tarım yapmaya uygundur, burada tahıl, meyve ve sebze, tütün ve pamuk 

yetiĢtirilir. Tarımsal alanlarda üretim düĢüktür. Ayrıca 600 bin hektar alanda ceviz üretilir. OĢ‟ta ipek 

fabrikası vardır. Otlak sahalarının bir bôlümü tarıma açılarak tarımsal ürünlerin veriminin artırılması 

için çalıĢmalar yapılmaktadır. Tarımda ôzelleĢtirme yapılmasına rağmen istenilen ürün artıĢı 

sağlanamamıĢtır. 

Sanayi (genellikle madencilik, hidroelektrik santral jeneratôrü, tarım alet ve makineleri, gıda 

iĢleme, elektronik ve tekstil) ülke gelirinin dôrtte birini ve çalıĢan nüfusun da %27 kadarının 

istihdamını sağlamaktadır. Sanayi tesislerinin yarıya yakın bôlümü ôzelleĢtirilmiĢtir, fakat yetiĢmiĢ 

insan gücü yetersizliği dolayısıyla istenilen kalitede üretim yapılamamaktadır. 

Kırgızistan; kômür, altın, uranyum ve diğer stratejik ônemi olan maden yataklarına sahiptir. 

Ancak bu madenler sermaye ve alt yapı yetersizliğinden dolayı iĢletilememektedir. Altın üretiminden 

ülke gelirinin %18 kadarı sağlanmaktadır. Doğal gaz ve petrol yatakları sınırlıdır. Dağlık sahalardaki 

akarsuların hidroelektrik potansiyeli yüksektir. 

1994-1996 yılları arasında sanayi malları üretiminde %64‟lük bir düĢüĢ olmuĢtur. Halkın %20‟si 

iĢsizdir. 

1996‟da Kırgızistan; Kazakistan, Beyaz Rusya ve Rusya ile gümrük ve Orta Asya ülkeleri ticaret 

birliğine girmiĢtir. DıĢ ticaret hacmi çok düĢüktür. Ġhracat ve ithalat 670‟er milyon ABD dolarıdır. 

AlıĢveriĢini Rusya, �in, �zbekistan ve Kazakistan‟la yapmaktadır. 

Türkmenistan 

Kuzeyinde Kazakistan, kuzeydoğusunda �zbekistan, güneyinde Afganistan, güneybatısında 

Ġran ve batısında Hazar denizi yer alır. Yüzôlçümü 488.100 km2 olup, Kazakistan‟dan sonra 2. büyük 

Orta Asya Türk Cumhuriyetidir (Harita 8). 

Yüzey Ģekilleri: �lkenin %80‟i çôllerle kaplıdır. Türkmenistan‟ın orta kesiminde yer alan 

Karakum çôlü, dünyanın en büyük kum çôllerinden biridir; burada barkan, yani hil�l Ģeklinde kum 

tepeleri gôrülür. Güneye doğru Ġran sınırında uzanan Kopet dağlarına geçilir. Kuzeybatıda Kazakistan 

sınırında küçük dağ sıraları yer alır. �lkeye hayat veren Amuderya nehri güneydoğudaki Tanrı 

dağlarından kaynağını alır. Kopet dağlarından doğan Tecen ve Murgap adlı küçük akarsular ise çôle 

kavuĢur kavuĢmaz kaybolur. �lkenin güneyindeki dağlık alanlar, Orta Asya‟nın 1. derecede deprem 

kuĢağıdır. 

Türkmenistan‟ın Hazar denizi kıyıları, baĢka bir gôrünümde olup gri renkli kumları ile �deta 

Ay‟da gôrülen bir manzaraya benzer. 

Ġklimi: Kurak iklim koĢullarının hüküm sürdüğü ülkenin beĢte dôrdü çôllerle kaplıdır. Havadaki 

bağıl nem çok düĢüktür. Yılın yaklaĢık 300 günü güneĢlidir. Yazın çôllerde sıcaklık 35oC‟yi, hatta 
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Karakum çôlünün güneydoğusunda 50oC‟yi aĢar. KıĢlar çok soğuk geçer. �lke genelinde kıĢ 

aylarında ortalama sıcaklık 0oC ile-10oC arasındadır. En soğuk kesim ülkenin güneyindeki yüksek 

alanlardır. �zellikle Afganistan sınırındaki dağlık alanlarda sıcaklık -33oC‟ye kadar düĢer. AĢkabat‟ta 

kıĢın 0oC‟nin altına düĢen sıcaklık, Nisandan itibaren birdenbire aĢırı Ģekilde yükselir. Yıllık ortalama 

yağıĢ miktarı, çôllerde 80 mm. iken dağlık alanlarda 300 mm.‟ye ulaĢır. YağıĢın büyük bôlümü 

ilkbahar aylarında, dağlarda ise yaz mevsiminde düĢer. 

Nüfusu ve yerleĢmesi: Türkmenler, geçimini hayvancılıkla sağlayan, bozkırlarda at koĢturan bir 

Türk boyudur. Nüfusun %45.5‟i Ģehirlerde yaĢamaktadır. Rusların ülkeye girmesiyle ônemli sayıda 

Türkmen ülkelerinden gôç ederek Afganistan ve Kuzey Ġran‟a sığınmıĢlardır. Burada çok sayıda 

(100‟ü aĢkın) Türkmen boyu yaĢamaktadır. Bu boylardan en büyük olanı AĢkabat bôlgesindeki 

Teke‟dedir. Türkmen grupları birbirlerinden Ģive, giyim kuĢam stilleri, mücevher takı, dokudukları halı 

desenleri ile ayırt edilir. 

%90‟ı Müslüman olan ülke nüfusunun %37,4‟i 15 yaĢın altındadır. Yıllık nüfus artıĢ oranı %1.5 

dolayındadır. Okuma yazma oranı %100‟dür. Ortalama ômür erkeklerde 61, kadınlarda 68 yıldır. 

Nüfus, Ceyhun ve Murgap nehirleri boyunca yoğunlaĢmaktadır. Hazar denizi kıyısında sanayi 

tesislerinin yer aldığı kasabalar vardır. Ġç kesimlerde Baharden, Kazmak, Bayram Ali, Tecen, 

DaĢoğuz, Türkmenabat ve tarihî bir ônemi olan Kızılarvat kasabası bulunmaktadır. Devlet baĢkanının 

adı verilen TürkmenbaĢı, Hazar denizi kıyısında hil�l Ģeklinde bir tepenin eteğinde kurulmuĢ güzel bir 

Ģehirdir. Büyük kentler, genellikle 2500 yıllık tarihi temsil etmektedir. Buralarda Türk, Pers, Arap 

kültürüne ve hatta Büyük Ġskender dônemine ait eserler gôrülmektedir. 

Doğu Türkmenistan, Ġran ve Pakistan sınırına yakın kısımları kaplar; burada yağıĢların biraz 

fazla olması nedeniyle bozkırlara (steplere) geçilir. Buralardaki yerleĢmelerin su ihtiyacı, Merv‟de 

olduğu gibi Mugrap nehrinden sağlanır. Türkmenistan‟ın sanayi merkezi ve ülkenin 2. büyük kenti olan 

Merv, ünlü Türk filozofu Mevl�na‟nın doğduğu yerdir. M. �. 6. asırda kurulmuĢ olan kent, 11. ve 12. 

asırlar arasında Büyük Selçuklu Devleti‟nin baĢkenti olmuĢ; ônemli bir kültür ve sanat merkezi h�line 

gelmiĢtir. Moğol akınlarına uğrayan kent, ônemli ôlçüde zarar gôrmüĢ ve çok sayıda insan Moğollar 

tarafından katledilmiĢtir. 1795‟ten sonra Türkmen kabilelerinin yerleĢtiği bir vaha kenti olmuĢ, 1884‟te 

Rusların eline geçen kentin adı Mary olarak değiĢtirilmiĢtir. 

AĢkabat, Ġpek Yolu üzerinde tarihi bir Ģehir olup M.�. 1. yüzyılda depremle harap oldu, 11. 

yüzyılda Selçukluların elinde bulunan kent, Moğol akınları ile yıkılıp yakıldı; daha sonra Ruslar burayı 

bôlgesel bir merkez olarak seçtiler. 19. yüzyılda Avrupalılar, Ģehirde alıĢ veriĢ merkezleri, oteller vb. 

yaptılar; demir yolu ulaĢımı sağladılar; Ģehre Rusları, Ġranlıları, Ermenileri ve Yahudileri yerleĢtirdiler. 

6 Ocak 1948‟de Richter ôlçeği ile 9 Ģiddetinde meydana gelen bir depremle kent adeta yerle bir 

olmuĢ, kent halkının üçte ikisi, yaklaĢık 110.000 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir. Daha sonra yeniden 

kurulan AĢkabat günümüzde modern bir Ģehir gôrünümündedir. 

Ekonomisi: Sovyetler Birliği dôneminden beri ülkenin ekonomisi ônemli ôlçüde pamuk üretimine 
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dayanmaktadır. �retilen pamuk ve doğal gaz, Moskova‟ya uluslararası piyasa fiyatının altında 

satıldığı için ekonomik yônden geliĢme gôsterememiĢtir. Ayrıca eski Sovyet yônetimi içindeki 

ülkelerde olan alacağını tahsil etmede sıkıntı çekmekte ve ekonomik yônden kendini toparlamada 

zorluklarla karĢılaĢmaktadır, Sovyet dôneminden miras kalan merkezi ekonomik yônetim, reformlara 

rağmen h�l� devam etmektedir. Pamuk üretimi, eskiye oranla %75 kadar azalmıĢtır. Tarımda 

ôzelleĢtirme yapılmasına karĢın çiftçiler iĢlediği toprağın sahibi değildir. Doğal gaz, petrol, tekstil ve 

ulaĢım sektôründe yabancı Ģirketler yatırım yapmaya baĢlamıĢlardır. �lkede iĢsiz nüfus sayısı 

oldukça fazladır. 

Türkmenistan‟da günlük tüketim mallarının halka ucuz fiyatla satılması için devletçe 

sübvansiyon yapılmaktadır. Su, elektrik ve doğal gaz, halka bedava verilmektedir. Bu durum ülkede 

israfa neden olmaktadır. �yle ki, doğal gaz ve elektrik ocakları bazı yerleĢim birimlerinde açık 

bırakılmaktadır. �lkede petrol ve zengin doğal gaz yatakları bulunmaktadır. Petrol rezervinin 700 

milyon ton, doğal gazın ise 13 trilyon metreküp olduğu tahmin edilmektedir. Doğal gazın bir bôlümü 

ABD, Kanada ve Almanya‟ya ihraç edilmektedir. �lkenin doğal gazı boru hatları ile Rusya 

Federasyonu‟na gônderilmektedir. Türkmen doğal gazının 4400 km. uzunluğundaki boru hattı ile Ġran 

ve Türkiye üzerinden Avrupa‟ya pazarlanması gündemdeki yerini korumaktadır. H�len Ġran‟a yılda 2 

milyon metre küp doğal gaz boru hatları taĢınmaktadır. Son yıllarda Türk firmaları Türkmenistan‟a 

yatırım yapmakta, ôzellikle tekstil fabrikaları kurmakta ve ucuz Türkmenistan pamuğu almaktadır. 

�lkenin ihracat ve ithalat hacmi çok düĢüktür (1997 yılı verilerine gôre ithal�t 1,1 milyar, ihracat 

ise 689 milyon ABD dolarıdır) 

Tacikistan 

Kuzeyinde Kırgızistan, kuzey ve batısında �zbekistan, doğusunda �in, güneyinde Pakistan ve 

Afganistan yer alır. Yüzôlçümü 143.100 km2, nüfusu 6,4 milyon ve baĢkenti DuĢanbe‟dir (Harita 9). 

Taciklerin, Pers asıllı olduğu ve zamanla kültürel yônden �zbek Türkleriyle kaynaĢtığı kabul 

edilmektedir. 15. asırda Buhara Emiri‟nin egemenliğine girmiĢler, 18. asırda Afganlar ülkenin güneyine 

kadar ilerlemiĢlerdir. 1991‟de bağımsızlığını kazandıktan sonra Tacikistan‟da etnik gruplar arasında iç 

savaĢlar çıkmıĢtır. 

Yüzey Ģekilleri: Orta Asya ülkelerinin en küçüğü olan Tacikistan, dağlık bir ülkedir; 3000 m.‟den 

yüksek sahalar ülkenin yarıdan fazlasını kapsar. �lke, Tanrı dağlarının güney kesimini ve Pamir 

dağlarının yüksek kesimlerini kapsar. Burada yüksekliği 7134 ve 7495 m.‟ye ulaĢan Orta Asya‟nın en 

yüksek zirveleri yer alır. 7000 m.‟nin üzerinde olan dağlarda dünyanın en büyük ve uzun bulları 

bulunur (Fedçenko buzulunun uzunluğu 72 km.‟dir). 

�lkenin üçte birlik bôlümünü oluĢturan batı kesiminde alçak ovalara geçilir. Tanrı dağlarının batı 

kesimindeki iki dağ sırası arasında dağ arası ovası yer alır. �st kesimleri kar ve buzullarla kaplı dağlık 

sahalardan kaynaklanan sular; Fergana, Seyhun ve Ceyhun nehirlerini besler. Ceyhun ve Pyanc 
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nehirleri ülkenin Afganistan‟la olan sınırının büyük bôlümünü çizer. Doğu sınırı, Pamir vadisinden 

geçer. 

Ġklimi: ġiddetli karasal iklimin etkili olduğu ülkede kıĢın -12oC‟ye düĢen ortalama düĢük sıcaklık, 

yazın 42oC‟ye çıkmaktadır. Afganistan sınırında ise sıcaklık 48oC‟ye ulaĢmaktadır. Ġlkbahar ayları 

(Mart-Mayıs) yağıĢlı geçmekte ve bu dônemde sık olarak sağanak yağıĢlar oluĢmaktadır. Yaz 

mevsimi ise genellikle yağıĢsızdır. Yıllık ortalama yağıĢ miktarı 600 mm.‟ye yakındır. BaĢkent 

DuĢanbe kıĢın çok soğuk geçmektedir. �lkenin yüksek kesimlerini oluĢturan Pamir dağlarında Ocak 

ayı ortalama sıcaklığı -20oC‟ye ve Ģiddetli kar fırtınalarının olduğu yüksek kesimlerde ise -45oC‟ye 

kadar düĢmektedir. Pamir dağlarının doğu kesiminde Doğu Türkistan‟da sıcaklık -60oC‟ye kadar 

inmektedir. Yazın Basra Kôrfezi‟nden baĢlayarak Tibet pl�tosuna kadar uzanan sahada alçak basınç, 

çevrede (Hint Okyanusu ve Sibirya) ise yüksek basınç sahası oluĢmaktadır. Buna bağlı olarak 

çevredeki yüksek basınç alanından alçak basınç sahasına doğru bazen Ģiddetli fırtınalar meydana 

gelmektedir. Tacikistan‟da da Haziran ile Kasım arasında zaman zaman birkaç gün süren ve 

yerleĢme merkezlerinde hayatı çekilmez duruma getiren Ģiddetli kum fırtınaları gôrülmektedir. 

Nüfusu ve yerleĢmesi: 1993‟te Tacikistan nüfusunun %65‟i Tacikler %25‟i �zbekler, %4‟ü 

Ruslar ve %6‟sı da diğer etnik gruplardan oluĢmaktaydı. Ancak ülkede 1992‟den beri patlak veren iç 

savaĢlar, etnik grup oranlarında değiĢmelere neden olmuĢtur. Ayrıca iç çatıĢmalar sonucu ülkedeki on 

binlerce (yaklaĢık 60 bin) kiĢi hayatını kaybetmiĢ, 600 bin kiĢi ülkenin kuzeyine gôç etmiĢ ve 60 bin 

Tacik, 4,4 milyon Tacikin yaĢadığı Afganistan‟a sığınmıĢtır. �lkede çıkan iç savaĢın ana nedeni çeĢitli 

etnik grupların ülke yônetimindeki temsil paylaĢımından ileri gelmiĢtir. 1998‟de ülkede huzur 

sağlanmıĢ gibi gôrünmektedir. 

Halkın büyük bôlümü kırsal alanlarda, üçte biri kentlerde yaĢamaktadır. Halk, kırsal kesimde 

meskenleri ağaçtan yapılmıĢ kıĢlaklarda ve dağların eteklerindeki küçük kôylerde oturmaktadır. Nüfus 

artıĢ oranı %1,9‟dur. 15 yaĢın altındaki nüfus, ülke toplam nüfusunun %42‟sini oluĢturmaktadır. 

Ortalama ômür erkeklerde 66, kadınlarda ise 71 yıldır. 

Tacikçe Pazartesi günü anlamına gelen baĢkent DuĢambe (nüfusu 700.000), pazar yeri olarak 

kurulan bir kôyün 80 yıllık bir zaman sürecinde geliĢmesiyle bugünkü durumuna gelmiĢtir. BolĢevik 

ihtilalini takiben Kızılordu ülkeye girdi. 1922‟de Enver PaĢa, ülkede bir Türk devleti kurmak için 

Kızılorduyu yenerek DuĢambe‟yi kurtardı; ancak BolĢevikler, Türkleri mağlup ederek DuĢambe‟ye ve 

ülkeye h�kim oldular. Enver PaĢa‟nın ordusunu dağıtarak Enver PaĢayı Ģehit ettiler. 1997‟de Enver 

PaĢanın mezarı Türkiye‟ye nakledildi. 1929‟da DuĢambe, Sovyetlere bağlı Tacik Cumhuriyeti‟nin 

baĢkenti oldu. Kentin nüfusu, pamuk ve ipek iĢleme tesisleri kurulması ve kırsal alanlardan gelen 

gôçlerle kısa sürede hızla arttı. 

�lkenin 2. ônemli ve en eski kenti olan Hojant, Kuzey Tacikistan‟ın baĢkenti konumundadır. 

2300 yıl ônce Büyük Ġskender tarafından kurulan kent, Moğol dônemine kadar, Fergana vadisinin 

ônemli bir kapısı olarak ticaret ve diğer alanlarda büyük geliĢme gôstermiĢ, kentte saray ve cami dahil 
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çok sayıda eser yapılmıĢtır. �lkenin ônemli sanayi tesisleri burada kurulmuĢtur. 1998‟de �zbeklerle 

hükûmet güçleri arasında çıkan çatıĢmada 200 kadar insan ôlmüĢtür. 

Ekonomisi: Sovyetler Birliği içinde iken de en fakir cumhuriyet olan Tacikistan‟da iç savaĢlar 

ekonomik yônden kalkınmaya ônemli darbe vurmuĢtur. 1920‟lerde ülkenin %7 kadarını oluĢturan 

tarım sahaları pamuk ekimine tahsis edilmiĢtir. �lkede bazı meyve, sebze ve tahıl üretilmekteydi; 

ancak üretilen tarım ürünleri halkı beslemeye yetmediği için sürekli Sovyetler Birliği‟nden yardım 

gelmekteydi. Sovyetler Birliği‟nden ayrılması ile ticarî sistemi iyice çôkmüĢtür. �lke; altın, gümüĢ ve 

diğer kıymetli madenler ve pamuk üretiminden sağlanan gelirle ayakta durmaya çalıĢmaktadır. 

Güneybatıdaki ana tarım sahasında meydana gelen çatıĢmalar, tarımsal üretimde düĢüĢe 

sebep olmuĢtur. �lkede yetiĢtirilen tarımsal ürünler, kalifiye iĢçi ve makine yetersizliği yüzünden yeteri 

Ģekilde hasat edilememektedir. �lke ekonomik yônden ônemli bir çıkmaz içindedir; devlet memurları 

maaĢını almakta sıkıntı çekmekte, ôzelleĢtirme yapılamamakta ve yabancı sermaye ülkeye 

gelememektedir. �lke dünyanın en fakir 30 ülkesi arasında yer almaktadır. �ğretmen 5 dolar aylık 

maaĢı ile sadece kendini değil çok sayıda akraba, komĢu ve arkadaĢını beslemeye çalıĢmaktadır. 

�lkenin ihracat ve ithalat hacmi 1 milyar doların altındadır. 

Doğu Türkistan (Sincan) Uygur 

�zerk Bôlgesi 

Orta Asya‟nın doğu bôlümünde, �in Halk Cumhuriyeti içinde otonom bir bôlge olan Sincan-

Uygur (Xinjiang-Uygur veya Sinciyang-Uygur) yer almaktadır. 1,6 milyon km2 alan kaplayan bu 

bôlgede de Orta Asya ülkelerinin kültür, dil ve tarihî ôzellikleri gôrülmektedir. Yani hem coğrafî hem de 

kültürel yônden Doğu Türkistan, Orta Asya Türk ülkeleri içinde sayılmaktadır (Harita 10). 

Tarihi: Uygur Türklerinin yurdu olan Doğu Türkistan, �in‟deki Han dôneminde Ġpek Yolu‟nun 

geçmesi ile ônem kazanmaya baĢlamıĢtır. 7 ve 8. asırlardaki Tang dôneminde �inliler KaĢgar ve 

Buhara‟ya kadar sokuldular. Buna karĢılık, Türklerin de yardımıyla 8. asırda Ġran‟dan gelen Arap 

askerleri KaĢgar ve Gilgit‟e kadar sokuldular. �in‟deki Tang hanedanı kuvvetleri, Türklerin ve 

Arapların yayılmasını ônlemek için günümüzdeki Kazakistan, Kırgızistan ve Kuzey Pakistan‟a kadar 

olan bôlgelere ilerlediler. 11. ve 12. yüzyıllarda Ġsl�miyet buralara kadar yayıldı. KaĢgar, 1219‟da 

Moğol ve 14. yüzyılın sonunda Timur akınlarına uğradı. 1755 yılına kadar Doğu Türkistan toprakları 

Timur veya Moğol soyundan gelen toplumların kontrolü altında kaldı. Bu tarihten sonra, tüm �in‟i iĢgal 

eden Mançurya‟lılar bôlgeye hakim olmaya baĢladılar (1768). Bunun üzerine Doğu Türkistan 

topraklarında zaman zaman çatıĢma ve ayaklanmalar oldu. 1847‟de Hunza‟da bağımsız Karakurum 

Devleti kuruldu. 1860 ve 1870‟li yıllarda Batı �in sınırında Müslüman Türk toplumları ayaklandılar. 

Rusların 10 yıl kadar h�kim olduğu bu bôlgeden çekilmelerini takiben Uygurlar, Müslüman �inliler 

(Dunganlar) ve Kazaklar, Kazakistan ve Kırgızistan‟a kadar yayıldılar. 1865‟te Yakup Bey, KaĢgar‟ı 

ele geçirerek burada bağımsız bir Türkistan Devleti kurdu ve kendini KaĢgar h�kimi olarak il�n etti. 
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Ġngiltere ve Rusya ile diplomatik temaslar yapıldı. Birkaç yıl sonra �inliler tekrar bôlgeyi ele geçirdiler. 

1882‟de Rusya, KaĢgar‟da bir konsolosluk açtı, 1877‟de Ġngilizler, Gilgit‟te ve 1890‟da KaĢgar‟da bir 

enformasyon merkezi kurdular. Daha sonra Mançurya‟dan gelen �in kuvvetleri, Pamir ve Tibet‟i 

kapsayan yerlerde üstünlük sağlamaya baĢladılar. 1884‟te burası �in‟in bir eyaleti h�line geldi. 

1851 yılının baĢlarında Ruslar, Orta Asya‟ya ilerleyerek Ġli havzasına kadar olan bôlgeleri ele 

geçirdi. Rusya‟nın bôlgeye yayılması üzerine Ġngilizler harekete geçerek, Mir ve Hunza‟dan sonra 

Gilgit‟te ofisler açtılar. Bununla da kalmayarak Hunza‟yı iĢgal ettiler. 1911‟de �in‟de ve 1917‟de 

Rusya‟da meydana gelen devrimler, bôlgedeki Rus ve �in egemenliğinin zayıflamasına neden oldu. 

1930‟lu yılların baĢlarından itibaren Müslümanlar ayaklanmaya baĢladılar ve 1933‟te KaĢgar‟ı ele 

geçirerek Doğu Türkistan Cumhuriyeti‟ni kurdular. Fakat kısa bir süre sonra 1937‟de �inliler ve Ruslar 

birlik oluĢturarak Doğu Türkistan‟a h�kim oldular. Ancak Türklerin tekrar ayaklanması ile 1945‟te 

tekrar Doğu Türkistan Cumhuriyeti kuruldu. Fakat �inliler, Türkler arasında kıĢkırtıcılık yaparak iç 

savaĢların çıkmasına yol açtılar ve bôlgeyi tekrar egemenliklerine geçirdiler (1948). 

�in idaresine karĢı kurulan Müslüman birliği Urumçi‟de kuruldu, ancak 1949‟da Müslümanların 

ônde gelen liderlerinin �in‟deki yeni komünist liderlerle anlaĢmaya giderken kuĢkulu bir uçak 

kazasında ôlmeleri, Müslümanların �in‟e karĢı direniĢini ve gücünü kırdı. 1951 yılında Komünist �in, 

bôlgeye h�kim oldu. 1955‟te ise �in Halk Cumhuriyeti, Sincan-Uygur Bôlgesi‟ni ôzerk bir bôlge olarak 

il�n etti. 

1960‟larda demir yolu Urumçi‟ye kadar ulaĢtırıldı. Buraya �inliler yerleĢtirilmeye baĢlandı. 

Bunun sonucu olarak Uygur �zek Bôlgesi‟ndeki 200 bin civarında olan �inli nüfus, 1993‟te 8 milyona 

ulaĢtı Doğum kontrolünün uygulanması sonucunda da Uygur nüfusun fazla artıĢı ônlendi. Ancak, �in 

egemenliğini ve uygulanan baskıcı politikayı içlerine sindiremeyen Türkler, �inlilere karĢı direniĢlerini 

sürdürdüler. 1970, 1981, 1990 ve 1997‟de Türklerin bağımsız bir Türkistan Cumhuriyeti kurma 

çabalarına yônelik ayaklanmaları, �inlilerin acımasız katliamları ile bastırıldı. �inlilerin Uygur 

Türklerine karĢı insanlık dıĢı uygulamaları ve Türkleri idam ettikleri dünya kamuoyunca bilinmektedir. 

Buna karĢın �in yônetimi, Türklere baskı olmadığını yayınları ile bildirmeye çalıĢmaktadır. Ancak 

uluslararası yayınlarda �inlilerin Türk liderlerini ülkeden sürdükleri ve Türklere karĢı baskı 

uyguladıklarını bildirilmektedir. �in yônetimine karĢı gelen Türklerin sokak ortasında tavĢan gibi 

vurulmaları emredilmektedir.2 

1955‟te �in‟de yapılan idarî düzenlemede “Yeni Toprak” anlamına gelen Sincan-Uygur �zerk 

Bôlgesi, 8 yônetim bôlgesi, 5 ôzerk alt bôlge ve 15 kente ayrıldı. 8 yônetim bôlgesi Ģunlardır: Turfan, 

Kumul (Hami), Aksu, KaĢgar, Hotan, Ġli, �ôçek (Taçeng) ve Altay. BeĢ ôzerk alt bôlge ise Bayangol-

Moğol, Kızılsu-Kırgız, �angji-Hui, Boritala-Moğol ve Ġli-Kazak‟tır. BaĢlıca kentler ise Kumul (Hami), 

Aksu, KaĢgar, Hotan, Korila, Gulca (Yining), Ġli, �ôçek (Taçeng), Altay ve Kuytun‟dur. 

Yüzey Ģekilleri: Sincan-Uygur �zerk Bôlgesi, doğu-batı yônünde 2000 km, kuzey güney 

yônünde 1650 km geniĢlikte ve 1,6 milyon km2 yüzôlçümündedir. Bu ôzerk bôlge, Moğolistan, Rusya 
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Federasyonu, �in, Afganistan, Pakistan ve Hindistan‟a komĢudur. 

Doğu Türkistan‟da; kuzeyde Büyük Altay dağları, Ala dağlar, Tanrı dağları, Pamir-Altın dağları 

ve Karanlık (Kunlun) dağları uzanır. Dağlar arasında büyük havzalara geçilir. Nitekim kuzeyde Büyük 

Altay dağları ile Tanrı dağları arasında Cungarya Havzası, Tanrı dağlarının doğusunda Turfan 

Havzası ve Tanrı-Altın-Karanlık dağları arasında Tarım Havzası bulunur. Güneydeki dağlar, Tetis 

denizinde biriken çôkellerin Hindistan sert kütlesinin kuzeye doğru hareketi sonucunda kıvrılarak 

yükselmesi sonucunda oluĢmuĢtur. 3. Jeolojik Zaman sonu ve 4. Jeolojik Zaman baĢlarında Himalaya 

sisteminin yükselmesi ve yer yer faylar boyunca çôkmeler günümüzdeki topografyanın oluĢmasını 

sağlamıĢtır. Dağların yüksek kesimleri, 4. Jeolojik Zaman‟ın buzul dôneminde buzullarla kaplanmıĢtır. 

Buzulların aĢındırmaları sonucunda geniĢ buzul vadileri ve sirkler oluĢmuĢtur. 

Asya‟nın en büyük dağlarından biri olan Tanrı dağları 2500 km. uzunlukta olup ortalama 

yüksekliği 4000 m.‟nin üzerindedir ve dağın üzerindeki en yüksek zirve (Tomur) 7435 m.‟dir. Tanrı 

dağlarının orta bôlümünde Urumçi‟ye bağlantı sağlayan “Tanrı Kapısı” geçidi vardır. Bu dağ üzerinde 

9500 km2 saha kaplayan 6800‟den fazla buzul bulunur. 

Sincan-Uygur Bôlgesi‟nde yüksek ve alçak sahalar birbiri ile nôbetleĢe yer alır. En derin çukur, 

Turfan Havzası‟nda-154 m. olup burada Aydınkol gôlü bulunur. Güneydeki dağ sisteminde Altın 

(Kunlun), Karakurum ve Pamir dağları uzanır. Bu silsilenin ortalama yüksekliği 6000 m.‟nin 

üzerindedir. En yüksek zirve 8611 m‟ye ulaĢır. Burada Buzulların babası sayılan Muztagata tepesi 

7546 m.‟dir. 

Tanrı ve Karanlık dağları arasında yer alan Tarım Havzası, Asya‟nın en büyük havzalarından 

biridir. 530.000 km2 alan kaplayan ve 1000 m. yüksekliğinde olan bu havzanın doğu-batı yônünde 

uzunluğu 1500 km, kuzey-güney yônündeki eni ise 600 km‟dir. Tarım Havzası‟nın ota kesiminde 

324.000 km2 saha kaplayan Takla Makan çôlü yer alır. Bu çôl, �in‟de en büyük ve dünyada da 

kumulların hareket ettiği 2. büyük çôldür. Burada 100-150 m. yüksekliğinde barkan Ģeklinde kumullar 

yaygındır. Tarım Havzası‟nın en derin kesiminde 780 m. yükseklikteki Lop gôlü yer alır. Tarım 

Havzası, son buzul çağının sonlarına doğru büyük bir gôlle kaplanmıĢ ve gôl yüzeyi 1400 m.‟ye kadar 

yükselmiĢtir. Uzaydan alınan fotoğraflarda Tarım Havzası‟nı kaplayan gôlün eski kıyı izleri, gôle 

dôkülen akarsuların oluĢturdukları deltalar, kıyı kumulları gôrülmektedir. 

Altay ve Tanrı dağları arasında uzanan Cungarya Havzası, 380.000 km2 saha kaplar. Batı 

kesimindeki yamaçlar 500 m. ve havzanın orta kesimindeki Ebi gôlü 198 m. yüksekliktedir. Cungarya 

Havzası‟nda yer yer sabitleĢmiĢ kumullar gôrülür. 

Tanrı dağlarının orta bôlümündeki Yıldız (Yulduz) Havası‟nda �in‟in 2. büyük otlak sahası olan 

Bayanbulak �ayır‟ı (533.300 hektar) bulunur. 

Tarım ve Cungarya havzalarının kenarlarında geniĢ etek ovalarının oluĢturan alüvyal birikinti 

yelpazeleri yer alır. Buradaki etek ovaları verimli topraklara ve çok sayıda dağlardan gelen su 
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kaynaklarına sahiptir. Akarsuların geçtiği yerlerde vahalar, sôğüt, kavak vs. oluĢan ağaçlık sahalar 

gôrülür. 

Ġklimi ve Bitki ôrtüsü: Denizlere uzak olan bu bôlgede dağlar, Hint ve Pasifik okyanuslarından 

gelen nemli muson rüzgarlarını engeller. Sadece soğuk ve nemli Arktik ve Atlas okyanuslarından 

gelen rüzgarları alır. ġiddetli güneĢ ıĢınları, az yağıĢ, soğuk kıĢ ve sıcak yazlarla karaktersize edilen 

çok kurak karasal bir iklime sahiptir. Havada nem çok düĢüktür, bir ayı aĢmayan bulutlu ve yağıĢlı 

günlerin dıĢında gôkyüzü parlak ve açıktır. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır. 

Toprağın kurak olması nedeniyle gerçek buharlaĢma yok denecek kadar azdır. �lke genelinde 

ortalama yıllık yağıĢ 150 mm. kadardır. Güneyde 50 mm. olan yağıĢ, kuzeyde 200 mm.‟ye ulaĢır. 

Toksun‟da 10 mm.‟ye inen yağıĢ, batıda Ġli Bôlgesi‟nde 1000 mm.‟yi bulur. �lkenin kurak kesimini 

oluĢturan Turfan ve Tarım havzalarında yıllık ortalama yağıĢ 20 mm.‟nin altındadır. Buna karĢılık Altay 

ve Tanrı dağları kıĢın ve ilkbaharda kar, yazın ve sonbaharda yağmur Ģeklinde yağıĢ alır. Buralara 

düĢen yıllık ortalama yağıĢ 500 mm. dolayındadır. 

Güneyde 14,5oC olan yıllık ortalama sıcaklık kuzeyde 8oC‟ye düĢer. Urumçi‟nin Ocak ayı 

ortalama sıcaklığı -15oC, en düĢük sıcaklığı -40oC‟nin (-41.5oC) altındadır. Yazın ülke genelinde 

sıcaklık yükselir. �lkenin en sıcak yeri olan Turfan Havzası‟nda yazın ortalama sıcaklık 40oC‟dir. 

Günlük sıcaklık değiĢmesi 20-25oC arasındadır; en yüksek sıcaklık değiĢmesi 50oC‟yi bulmuĢtur. 

Gündüzün aĢırı sıcak olan havanın gece soğuması, bitkilerde karbonhidrat depolanmasını ve 

dolayısıyla ürünlerin büyümesini kolaylaĢtırır. Kavun, karpuz, üzüm, kayısı. armut vb. çok lezzetlidir. 

Havadaki nemin ve bulutluluğun çok düĢük olması nedeniyle yıllık güneĢlenme 2500-3500 saat 

arasında değiĢir. Bu durum bitkilerde fotosentez olayını hızlandırarak pamuk gibi bitkilerin çabuk 

yetiĢmesini sağlar. 

Doğu Türkistan bitki ôrtüsü yônünden de oldukça zengindir. 3500‟ü aĢkın bitki türü bulunur; 

bunların 300 kadarı ekolojik yônden ônem taĢır, 100 kadarı da yabanî ceviz gibi nadir olan türlerdir. 

YağıĢın fazla olduğu Altay ve Tanrı dağlarında gür dağ çayırları ve iğne yapraklı ormanlar 

gôrülür. 

Sincan-Uygur �zerk Bôlgesi, tarım ve yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengindir. Bôlge 

genelinde 23.000 km2 alan kaplayan 10.000‟in üzerindeki buzuldan kaynaklanan 2000 milyar m3 su 

potansiyeli vardır. Tarım, otlak ve ağaçlık alanlar, ülkenin %37‟sini (62 milyon hektar) oluĢturur. 9,3 

milyon hektar tarım arazisinin 3,2 milyon hektarında sulama ve drenaj gibi ıslah tedbirleri alınmıĢtır. 

KiĢi baĢına 0,24 hektar arazi düĢmekte olup bu değer �in ana kütlesine gôre 2,4 kat fazladır. 56,6 

milyon hektar otlak sahası mevcuttur. 

Tarım alanlarının büyük bôlümünde buğday, pirinç ve mısır ile arpa, soya fasulyesi, bezelye, 

darı üretilir. Sanayi bitkilerinden uzun lifli pamuk baĢta olmak üzere yağlı tohumlu bitkiler, Ģeker 

pancarı, keten, ayçiçeği, Ģerbetçiotu, yalancı safran, tütün ve tıbbî bitkiler yetiĢtirilir. 20 türden fazla 
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olan sebzelerin baĢlıcaları; ıspanak, domates, havuç, soğan, salatalık, sarımsak, acı biber, lahanadır. 

Sincan-Uygur Bôlgesi, meyve ve kavun ülkesi olarak da bilinir. �ok değiĢik türde olan Turfan 

üzümü, GaĢi kavunu, Hutubi karpuzu, Kuçarakbademi, Aksu ve Hotan‟ın ince kabuklu cevizi, elma, 

Kôrla armutu, ArtuĢ inciri, kayısı, kiraz, Ģeftali, Kaygalık narı yetiĢtirilir. Bunlar arasında Turfan‟ın yeĢil 

çekirdeksiz üzümü ve ġanĢan‟ın kavunu çok meĢhurdur. 500‟den fazla yabanî bitkinin 400 kadarından 

il�ç yapılır. Turfan kentinin Turfan Havzası‟na doğru indiği yamaçta turistlerin gezmeye doyamadığı 

15 km. uzunluğunda �züm Vadisi yer alır. Burada üzüm bağları yanında elma, armut ve Ģeftali 

yetiĢtirilir. 

�lke hayvancılık açısından da ayrı bir ônem arz eder. Koyun, at, sığır, keçi, eĢek, deve ve yak 

beslenen baĢlıca hayvanlar arasındadır. Ġli, Yanki, Barkol‟un atları, Sincan‟ın ince yünlü koyunu, 

Altay‟ın iri yünlü koyunu ve Kuka‟nın kara koyunu meĢhurdur. �lkede 770‟in üzerinde omurgalı 

hayvan türü vardır (61 balık, 8 amfibi hayvan, 41 sürüngen, 387 kuĢ, 135 dôrt ayaklı hayvan türü 

bulunur. �zellikle dağlarda geyik, samur, dağ sıçanı, ayı, leopar, ceylan, çok yabanî hayvan türü 

yaĢar. Altay ve Tanrı dağlarında 1,6 milyon hektar saha ormanlarla kaplıdır; buralarda iğne yapraklı 

larix (melez), l�din, huĢ ve kavak yetiĢir. Yabanî bitki ve hayvanların korunması için bir düzine tabiatı 

koruma alanı ayırt edilmiĢtir. 

Yeraltı kaynakları: Bazıları çok zengin olmak üzere 100‟den fazla kômür yatağı vardır. Bu 

yataklardaki kômür, �in‟in toplam kômür rezervinin üçte biri kadar olup 2,2 trilyon tondur. Sadece 

Tarım Havzası‟ndaki petrol yatakları, �in‟in toplam petrol rezervinin yedide birine, doğal gaz 

yataklarının ise dôrtte birine tekabül eder. Tarım Havzası‟ndaki petrol ve doğal gaz yataklarının 

rezervi 20,5 milyar ton olarak tahmin edilmektedir. Ayrıca dağlardan kaynağını alan akarsuların büyük 

hidroelektrik potansiyeli mevcuttur. Rüzgar ve güneĢ enerjisi yônünden de büyük bir potansiyel 

gôsterir. �lkede 3000 kadar verimli maden yatağından 122 çeĢit maden çıkarılır. BaĢlıca maden 

yatakları; demir, bakır, boksit, uranyum, çinko, tungsten, manganez, krom, kurĢun, molibden, altın, 

gümüĢ, platin ile mika, asbest, kuvartz, tuz, fosfat ve sülfürdür. 

Nüfusu ve yerleĢmesi: Sincan-Uygur Bôlgesi‟nin nüfusu 16 milyonu aĢkındır. �lkede; 13 büyük, 

21 küçük olmak üzere 34 etnik grup yaĢar. Toplam Nüfusun %47 (7,6 milyon) kadarını Uygur Türkleri 

12 milyon nüfusa sahiptir. Uygurlar, Arap alfabesini kullanırlar. Ġkinci büyük etnik toplumu 6 milyon 

nüfusla Han (�in) grubu meydana getirir. Geriye kalanı Kazaklar (1,8 milyon), Huiler (732 bin), 

Moğollar (150 bin), Kırgızlar (257 bin), Tacikler (36 bin), �zbekler (77 bin), Tatarlar (14 bin), Ruslar 

(8,5 bin) ve Tibetliler dahil diğer toplumlar meydana getirir. Sincan-Uygur �zerk Bôlgesi‟nin baĢkenti 

Urumçi‟de çoğunlukla �inliler ve azınlık olarak da Uygur Türkleri yaĢar. 

�lkede Ġsl�miyet, L�maizm (Tibet Budizmi), Budizm, Hristiyanlık, ġamanizm ve Taoizm dinlerine 

inanlar vardır. Uygurlar ile Kazak, Hui, Kırgız, Tatar, �zbek, Tacik, DungĢiyang, Salar ve Baonlar 

Müslüman‟dır. �lkede baĢta Urumçi ve KaĢgar kentleri olmak üzere çok sayıda yerleĢim biriminde 

camiler (23.000 kadar) vardır. �in kaynaklarından alınan bilgiye gôre ülkede; Ġsl�m Derneği, Kutsal 
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Eserleri Ġnceleme Derneği ve Budizm Derneği gibi dinî kurumlar faaliyet gôstermektedir. 

�lkenin en büyük etnik grubunu oluĢturan Uygur Türkleri, tarım ve hayvancılıkla geçimini 

sağlarlar. �ok geliĢmiĢ el sanatları arasında halı, kilim dokumacılığı, bakır eĢya, bıçak ve müzik 

aletleri yapımı bulunur. Genellikle kare Ģeklinde ônünde bahçesi olan evlerde otururlar. Buğday unu 

ve pirinç ana yiyecekleri arasındadır. Pil�v ve ekmekleri meĢhurdur. Ġçecek olarak sütü tercih ederler. 

Bol miktarda sebze ve meyve yerler. Kazak, Moğollar, Kırgızlar ve �zbekler genellikle hayvancılık 

yaparlar ve çadırlarda yaĢarlar. Hui toplumu çiftçilik ve ticaret iĢleriyle uğraĢırlar. 

Sincan-Uygur Bôlgesi‟nde 200 civarında değiĢik sanayi ürünü üreten 58 bini aĢkın iĢletme 

vardır. BaĢlıca sanayi kolları; petrokimya, tekstil, gıda iĢleme, maden, makine ve inĢaat 

Tarım Havzası‟ndaki en büyük kent, aynı adlı akarsuyun kenarında kurulan ve Türk tarih ve 

kültürü açısından da ônemi büyük olan KaĢgar‟dır (Nüfusu 300.000). Kent nüfusunun dôrtte üçünü 

Uygur Türkleri oluĢturur. ġehirde 11. yüzyıldan itibaren yapılmaya baĢlanmıĢ Ġsl�m mimarîsine ait çok 

sayıda eser bulunmaktadır. Bunlardan bôlgenin yôneticisi Abak Hoca için 1640‟ta yapılmıĢ türbe, 

Yusuf Has Hacip Türbesi, Seyit Ali Asya Han Türbesi ve KaĢgarlı Mahmut Türbesi ile çok sayıda (90 

kadar) mescit ve cami bulunmaktadır. KaĢgar, yôresel ôlçüde de ônemli bir yerleĢme birimidir; 

�evrede yetiĢtirilen buğday, mısır, fasulye, pamuk ve meyve KaĢgar‟da pazarlanır. Kentte Etigar 

Camii 1442 yılından beri ayakta durmaktadır. Bu cami, 1966-1976 yılları arasında �in kültür devrimi 

esnasında büyük zarar gôrmüĢ, fakat daha sonra restore edilmiĢtir. 1949‟da kapatılan Ġngiltere ve 

Rusya konsoloslukları, turistik otellere dônüĢtürülmüĢtür. Ayrıca Sultan Türbesi, ArtıĢ ilçesinin 24 km. 

güneybatısında bulunan Karahan hanedanından ġafakbogela Han‟ın 956‟da yapılmıĢ türbesi vardır. 

Kulca civarında Tubeyla Timur Han Mozolesi‟nde Ġsl�m dinini kabul eden ilk Moğol hanının mezarı 

bulunur. Burası Doğu Türkistan‟daki ilk Ġsl�m mimarisi ôrnekleri arasındadır. 

Afganistan 

�lke; kuzeyde Tacikistan, �zbekistan ve Türkmenistan, doğuda �in, güneydoğuda Pakistan ve 

batıda Ġran ile komĢudur (Harita 11). 

Tarihi: Afganistan, Orta Asya ile Hindistan ve Hint Okyanusu arasında stratejik bir yerde olması 

nedeniyle sürekli baĢka ülkelerin etki alanında kaldı. 7. yüzyılda Müslüman Arapların eline geçen 

ülkede Ġsl�m dini ve kültürü yayıldı. 13. ve 14. yüzyıllarda Moğolların egemenliğinde kalan ülkede, 

1774‟te Afganistan Krallığı kuruldu. Ancak 19. yüzyılda Afganistan toprakları, Orta Asya‟yı ele 

geçirmek isteyen �arlık Rusya‟sı ile Ġngilizler arasında bir mücadele sahası oldu. 1878-1880 yılları 

arasında Afganistan, Ġngiliz egemenliğini kabul etti. Ġngilizlerin bu dağlık ülkeden çekilmek zorunda 

kalmaları üzerine Afganistan 1919‟da bağımsızlığına kavuĢtu. 1978‟de Sovyetler Birliği tarafından da 

desteklenen bir hükûmet darbesi oldu. Rus askerleri ülkeye girdiler. Bunu kabullenmeyen Afganlılarla 

Ruslar arasında dokuz yıl sürecek olan gerilla savaĢı baĢladı. Bu savaĢ esnasında on binlerce Afganlı 

ülkesini terk ederek mülteci durumuna düĢtü. Mültecilerin çoğuna Pakistan kucak açtı. Sovyetler, 

1989‟da ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bu kez, ülkedeki çeĢitli gruplar arasında iç çekiĢmeler 
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baĢladı. 1996 yılından beri Pakistan tarafından desteklenen Taliban, ülkeye h�kim olmaya baĢladı. Bu 

sırada Kabil‟deki Ġran Büyükelçiliğini basan Taliban 11 Ġranlı diplomatı katletti. Bunun üzerine 1998‟de 

Ġran ile Afganistan arasında sınır boyunda çatıĢmalar oldu. 1999‟da Kuzey Afganistan‟ı elinde tutan 

Kuzey Ġttifakı ile Taliban arasında AĢgabat‟ta yapılan toplantıda ülke yônetimi paylaĢıldı. Yani 

Afganistan‟ın kuzey kesiminde Kuzey Ġttifakı, güneyinde ise Taliban yônetimi ele aldılar. 11 Eylül 

2001‟de ABD‟nin New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezi‟ne iki ABD yolcu uçağının 

çarptırılmasından Afganistan‟da yaĢayan ve terôrist saldırılar düzenlediği sanılan Suudî asıllı Usame 

bin Laden ve Afganistan‟da üslenen El-Kaide ôrgütü sorumlu tutuldu. Bunun üzerine ABD, El-Kaide 

�rgütü‟nü dağıtmak ve Laden‟i yakalamak için 7 Ekim 2001‟de Afganistan‟ı bombalamaya baĢladı. 

Kuzey Ġttifakı, ABD‟nin desteği ile Taliban‟ın elinde bulunan bôlgelere h�kim oldu. Sonuçta Bonn‟da 

BirleĢmiĢ Milletlerin düzenlediği toplantıda 16 Aralık 2001‟den itibaren geçici bir yônetim kuruldu, 

bôylece Taliban dıĢı Afganlı gruplar ülke yônetimini tekrar ele aldılar. 

Yüzey Ģekilleri: �lkenin büyük bir bôlümü dağlıktır. Alp-Himalaya dağ sisteminde yer alan 

HindukuĢ dağları ônemli bir dağ kuĢağıdır. En yüksek tepe Pamir dağları üzerinde 7000 m.‟ye ulaĢır. 

Dağların arasında küçük düzlükler ve akarsularla parçalanmıĢ pl�tolar gôrülür. Yüksek kısımları kar 

ve buzlarla kaplı dağlardan kaynağını alan akarsular, Afganistan‟a hayat vermektedir. Gür akarsularla 

vadi içlerindeki tarım alanları sulanmakta ve hidroelektrik santralleri çalıĢtırılmaktadır. UlaĢım, dağları 

yaran derin vadileri takip eden yollarla sağlanır. Mesel� Hayber Geçidi, K�bil nehrinin açtığı vadi 

üzerinde yer alır. Güney ve kuzeye doğru dağların eteklerinde alçak düzlüklere geçilir. 

Ġklimi ve bitki ôrtüsü: Karasal iklime sahip olan Afganistan‟da kıĢlar çok soğuk geçer; sıcaklık -

30oC‟nin altına kadar düĢer. �ukur sahalarda yazlar sıcak ve kuraktır. Yazın sıcaklık karasal etkilere 

bağlı olarak çok yükselir. Yaz mevsiminde sıcaklığın yükselmesinden dolayı 3500 m. civarında bile 

tarım yapılır. 

�lkenin büyük bir bôlümü bozkır ve çôllerle kaplıdır. Dağlarda yer yer ormanlar (selvi, meĢe, 

çam) gôrülür; buralarda geyik, ayı, leopar ve çok sayıda kuĢ türü yaĢar. Akarsu boylarındaki alçak 

sahalarda defne ve fıstıkların bulunduğu çalılıklara geçilir. 

Nüfusu ve yerleĢmesi: Jeopolitik açıdan Hindistan, Ġran ve Orta Asya gibi üç büyük bôlge 

arasında yer alan Afganistan‟da etnik gruplar bulunur. 24 milyonu aĢkın olan ülke nüfusunun %38‟ini 

PeĢtular (PuĢtunlar), %25‟ini Tacikler, %19‟unu Hazaralar, %6‟sını �zbekler, %3‟ünü gôçebe 

toplumlar, %2‟sini Türkmenler, %1,5‟ini BaluĢlar, %5,5‟ini de diğer gruplar oluĢturmaktadır. Büyük 

çoğunluğu (%85) Müslüman‟lardan oluĢan ülke nüfusunun dôrtte üçü kırsal alanlarda yaĢar; yarısı 

gôçebe ve yarı gôçebe bir hayat sürer. Halkın gelir seviyesi çok düĢük olup dünyanın fakir ülkeleri 

arasındadır. Okuma yazma bilenlerin sayısı çok azdır (%31,5). Nüfus artıĢı (%2,8) yüksek olan ülkede 

15 yaĢın altındaki nüfusun oranı %42‟dir. Ortalama ômür erkeklerde 47, kadınlarda 48 yıldır. 

Sovyetler Birliği‟nin iĢgali ile baĢlayan iç savaĢlardan dolayı 5 milyon Afgan ülkesini terk ederek 

mülteci olmuĢtur. Yüksek bir pl�to üzerinde kurulmuĢ olan baĢkent Kabil, ülkenin en ônemli 

merkezidir. Diğer ônemli kentleri, dinî ve idarî yônden ônem taĢıyan Kandehar ile Celalabad, Mezar-ı 
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ġerif ve Herat‟tır. 

Ekonomisi: �lke nüfusunun üçte ikisi (%68) tarımla, %10 kadarı sanayi ile uğraĢmaktadır. 

Afganistan‟ın ônemli gelir kaynağını, Dubai‟deki (BirleĢik Arap Emirlikleri) açık pazardan alınan 

malların komĢu ülkelere ôzellikle Pakistan‟a satılmasından sağlanan gelir ile illegal yollardan satılan 

uyuĢturucu maddeler (eroin, afyon vb.) oluĢturur. Tarımdan elde edilen ürünler, ancak halkın ihtiyacını 

karĢılar. Buğday, mısır, arpa, pamuk ve pirinç ônemli tarım ürünleri arasındadır. Sanayi bitkilerinden 

pamuk ve Ģeker pancarı yetiĢtirilir. Keçi ve büyük kuyruklu koyun beslenir. Karakul koyunlarının 

doğmamıĢ yavrularının derisinden astragan denilen çok değerli kürkler yapılır. Bu kürklerden ônemli 

gelir sağlanır. Ayrıca halı ve kilim dokumacılığı da yapılır. �nemli sanayi kolları tekstil, gıda, çimento 

ve mobilyadır. Sanayi tesislerinin çoğu, 20 yıl süren iç savaĢlarda harap olmuĢtur. 

�lkede kara ve demir yolları çok yetersizdir. Bu sebeple, zengin kômür ve kaliteli demir yatakları 

iĢletilememektedir. HindukuĢ dağlarının kuzeyinde petrol yatakları keĢfedilmiĢtir. Krom, bakır, altın, 

gümüĢ ve sülfür ile mücevher iĢlerinde kullanılan kaliteli turkuvaz yatakları da bulunur. 

�lkenin kalkınması için bazı devletler, doğrudan ve dolaylı olarak yatırımlar yapmıĢlardır. 

Mesel�, 1945 yılı ôncesinde Afganistan‟a, Almanya ve �ekoslovakya‟dan alınan bazı teknik 

yardımlarla dokuma ve Ģeker fabrikaları ile barajlar yapılmıĢtır. Daha sonra ABD‟nden sağlanan 

yardımlarla sağlık kuruluĢları açılmıĢ, tarım makine ve aletleri alınmıĢtır. Ayrıca Almanya, Ġsveç ve 

Sovyetler Birliği; Afganistan‟a baraj, fabrika ve yol yapımında yardım etmiĢlerdir. Eski Sovyetler Birliği, 

bir ara Afgan doğal gazını yüksek fiyatla satın alarak bu ülkeye ekonomik yônden katkıda 

bulunmuĢtur. 

Afganistan‟ın ônemli ihraç ürünleri; taze ve kurutulmuĢ sebze ile meyve, doğal gaz, halı ve 

karakul koyunudur. Ġthal ettiği mallar ise petrol, Ģeker, çay ve imal�t ürünleridir. AlıĢveriĢini Avrupa, 

Orta Asya, Japonya, Singapur, Malezya, Hindistan ve Pakistan‟la yapar.3 
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Tarihte Türk Devletleri ve Hâkimiyet Alanları / Prof. Dr. Ramazan Özey 
[s.266-276] 

Marmara �niversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi / Türkiye 

 

Tarihte 16 Büyük Türk Devleti ve Hakimiyetleri 

Türkler, tarihte çok sayıda devlet kurmuĢlardır. Sôz konusu bu devletlerin çoğu, yaĢadığı 

dônemlerin büyük devletleri olmuĢlardır. Bu devletlerin sayısı, mevcut bazı tarihi kaynaklara gôre 113 

ila 180 arasında değiĢmektedir. KuĢkusuz tarih sahnesinde yaĢamıĢ olan Türk devletleri sadece bu 

kadar değildir. AraĢtırmalar devam ettikçe, bu sayının artacağı ve bu devletler hakkındaki tarihi 

coğrafya bilgilerinin daha kesinlik kazanacağı beklenmektedir. 

Tarihteki Türk devletlerinin sayısı ne olursa olsun, tarihin her dôneminde Türkler, devlet 

geleneklerini korumuĢlardır. YaĢadıkları zaman dilimi ile coğrafi mekanları açısından ele alındığında, 

Türk dünyasının yayılıĢ sahası, Asya ve Avrupa‟nın büyük bir bôlümü ile Afrika‟nın kuzey bôlümünü 

kapsadığı gôrülür. 

Bugün dünya kamuoyunda, Batı dünyası tarafından iĢlenen bir teze gôre, “Türklerin esas 

memleketi Orta Asya‟dır, o halde bütün Türkler Orta Asya‟ya gitmelidir.” gibi bir safsata gôrüĢ vardır. 

Bu da milattan ônce gerçekleĢmiĢ olan, gôç hareketine dayandırılmaktadır. 

�te yandan, Türk medeniyetinin tekrar kurulmaması için, sanki tüm dünya elbirliği yapmıĢ 

gibidir. Bugünün süper güçlerinin ideallerinde, hep parçalanmıĢ ve ezilmiĢ bir Türk dünyası 

yatmaktadır. Bu vesileyle, gôrüĢlerini ve düĢüncelerini açıklamaktan hiçbir zaman 

çekinmemektedirler. Bu bağlamda, atasôzleri bile icat etmektedirler. Bir Yahudi atasôzü Ģôyledir; 

“Tanrım, Türklerin ayakkabılarını dar yap. Ayağındaki yaraların acısından baĢka bir Ģey 

düĢünmesinler” ki, düĢünmeye fırsat bulurlarsa, hemen medeniyet kurarlar ve dünyaya hükmederler. 

Tarih içinde yaĢamıĢ Türk devletlerinin yaĢadıkları zaman ve mekana bakılırsa Türkler, Batı 

Hunları ile 434‟den itibaren Avrupa‟da yaĢamaya baĢlamıĢlardır. 

Dünya ôlçeğinde, zaman ve mekan iliĢkisi kurularak ve siyasi coğrafyanın süzgecinden 

geçirilerek denilebilir ki; Japon Denizi‟nden Adriyatik Denizi‟ne kadar uzanan geniĢ topraklar, Türk 

dünyası olarak kabul edilmelidir. 

Tarih boyunca kurulmuĢ 180 kadar Türk devleti kurulmuĢ olmasına rağmen, hepsinin dünya 

hakimiyetinde etkili olduğu sôylemek mümkün değildir. Dünya hakimiyetini sağlamıĢ olan Türk 

devletlerinin sayısı 16‟dır ve bunlara Büyük Türk Devletleri de denir. Bu devletlerin hakimiyet sahaları 

ise Ģôyledir; 
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1. Hun Devleti: Ġlk büyük Türk devletidir. M.�. 250‟den M.S. 216‟ya kadar hüküm sürmüĢtür. 

Türklük dünyasının ôncüleri olarak bilinir. Mete Han dôneminde devletin sınırları Japon Denizi‟nden 

Hazar Denizi‟ne kadar geniĢ bir bôlgeyi kapsar. Coğrafi mekan olarak dünya hakimiyeti için, 

zamanına gôre yeterlidir. �zellikle Asya kıtasında en büyük güç olmuĢtur. 

2. Batı Hun Ġmparatorluğu: Büyük Hun Ġmparatorluğunun ikiye bôlünmesiyle, Batı Türkistan‟da 

Coçi Han tarafından kurulan devlet. Coğrafi mekan olarak sınırları Batı Türkistan‟ı içine alır. Zaman ve 

coğrafi mekan çerçevesinde, en büyük bôlgesel güç olmuĢtur. 

3. Avrupa Hunları (Batı Hunları): M.S. 434‟de Atilla‟nın baĢa geçmesiyle Avrupa Hunları, büyük 

bir devlet haline geldiler. Atilla‟nın oğulları devleti iyi yônetemeyince, büyük devlet 469‟da çôkmüĢtür. 

Hakim olduğu yıllarda, Avrupa kıtasında en büyük güç olmuĢtur. 

4. Akhunlar: Tabgaç Devleti‟nin çağdaĢıdır akaçlama alanı içinde 350 yılında kurulmuĢ ve 

geliĢme gôstermiĢ bir Türk devletidir. Coğrafi sınırları; Horasan, Afganistan ve Ġran topraklarına kadar 

uzanır. 557‟de Akhunlar tarihe karıĢtı. Hüküm sürdüğü yıl bakımından kısa olmasına rağmen, 

hakimiyetleri sırasında, Asya‟da büyük bir güç olmuĢlardır. 

5. Gôktürk Devleti: 552‟lerde kurulan ve adında ilk defa Türk geçen bir devlettir. 744‟de Uygurlar 

tarafından yıkılmıĢtır. Coğrafi mekan olarak Orta Asya‟yı içine alır. Zamanına gôre, Asya‟da en büyük 

hakim güç olmuĢtur. 

6. Uygur Hakanlığı: Büyük Hunların torunları olan Uygurlar, çok sayıda devlet kurmuĢlardır. 

Uygur Hakanlığı bunlardan birisidir. 744-840 yılları arasında hüküm sürmüĢtür. Selenga, Orhun ve 

Tola ırmakları havzalarından Baykal gôlünün güneyindeki bozkırlara kadar uzanan geniĢ sahada 

yaĢamıĢlardır. 100 yıla yakın bir süre içinde, Asya kıtasında, bôlgesel güç olmuĢlardır. Daha sonra iki 

ayrı Uygur devleti daha kurulmuĢtur, bunlar Kansu Uygurları ve Turfan Uygurları‟dır. 

7. Avar Devleti: Macaristan‟da büyük bir devlet kuran Avarlar, zaman zaman Ġstanbul‟u 

kuĢattılar. 630‟dan sonra zayıflamaya baĢladılar. 9. yüzyılda da parçalandılar. Zamanına gôre, Avrupa 

kıtasında bôlgesel güç oluĢturdular. 

8. Hazar Devleti: 7. yüzyıldan itibaren iyice güçlenen ve bütün Doğu Avrupa‟yı eline geçiren 

Hazarlar, 3 yüzyıl hüküm sürdüler. Zaman ve mekan çerçevesinde, bôlgesel hakim güç oluĢturdular. 

9. Karahanlılar: 9. yüzyılın ortalarında Orta Asya‟da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir (840-

1212). 

10. Gazneliler: Karahanlılarla çağdaĢtır. Ġlk Müslüman Türk devletlerindendir. Sınırları 

Afganistan ve Hindistan‟ı içine alır. Karahanlılar ile birlikte Asya kıtasında, bôlgesel bir güç oldular. 

11. Büyük Selçuklu Devleti: �n Asya‟da kurulan ilk ve en büyük Müslüman Türk devletlerinden 

biridir. 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüĢtür. Güneybatı Asya‟nın tamamına yakınına hakim 



  351 

olan Büyük Selçuklu Devleti, zamanın en büyük bôlgesel gücüdür. 

12. H�rezmĢahlar Devleti: Büyük Selçuklu Devleti ile çağdaĢ, Aral gôlünün güneyinde 1097-

1231 yılları arasında yaĢamıĢlardır. Orta Asya‟da bôlgesel hakim güç olmuĢlardır. 

13. Timurlar Devleti: 1370-1507 yılları arasında, Adalar Denizi (Ege) kıyılarından Orta Asya‟ya 

ve Hint Okyanusu‟na kadar uzanan geniĢ topraklar üzerinde hüküm sürmüĢ büyük bir Türk devletidir. 

Hakim olduğu topraklar, zamanına gôre incelendiğinde, en büyük bôlgesel güç olduğu anlaĢılır. 

14. B�bur Devleti: 1526-1858 yılları arasında Hindistan‟da hüküm sürmüĢtür. Hakim olduğu 

tarihlerde, Asya‟da büyük bir güç oluĢturmuĢ ve kıtasal hakimiyeti sağlamıĢtır. 

15. Altınordu Hanlığı: 1227-1502 yılları arasında, Karadeniz ile Hazar denizi arasında yaĢamıĢ 

bir Türk devletidir. YaklaĢık üç asır Asya‟da kıtasal hakim güç olmuĢtur. 

16. Yüce Osmanlı Devleti: 1299‟da Sôğüt civarında kurulmuĢ ve 1922 yılına kadar devam etmiĢ 

ve üç kıtada at sürmüĢ cihan devletidir. Bu cihan devleti, geçmiĢten gelen Türk devlet geleneğinin 

kem�le ermiĢ biçimini dünya sahnesinde, 600 yıl sergilemiĢtir. 1606 tarihinde imzalanan Zitvatorok 

AntlaĢması ile yüce devlet, toprak bakımından en geniĢ noktasına ulaĢmıĢtır. Bu tarihlerde, Osmanlı 

Devleti‟nin sınırları; Anadolu, Kafkasya, Kırım, Güney Ukrayna, bugünkü Romanya, Yugoslavya, 

Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Suriye, �rdün, Lübnan, Ġsrail, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, 

Mısır, Tunus, Libya, Cezayir ve Akdeniz adalarını içine almaktaydı. Yüce Osmanlı Devleti, Dünya 

tarihinde, zaman ve mekan çerçevesinde ele alındığında, Dünya hakimiyetini sağlamıĢ bir devlettir. 

Osmanlılar, süre bakımından en uzun (600 yıl), coğrafi mekan olarak en geniĢ (etki alanı 24 milyon 

km2, sôz sahibi olduğu alan bütün dünya) hakimiyeti kurmuĢlardır. 

Tarihte kurulmuĢ Olan 

Diğer Türk Devletleri ve 

Hakimiyet Alanları 

Burada, tarihi coğrafya açısından, yukarıda incelediğimiz Büyük Türk devletleri dıĢında diğer 

Türk devletlerinin kısa bir taraması yapılacaktır. �zellikle yaĢadığı coğrafi mekanlar üzerinde 

durulacaktır. 

1. Han ya da �n Chao Kuzey �in Hun Devleti: Kuzey �in‟de kurulmuĢ bir devlettir. 

2. Arka Chao Kuzey �in Hun Devleti: Kuzeydoğu �in‟de kurulmuĢ bir Türk devleti. 

3. Kuzey Liang Hun Devleti: 5. yy.‟da Kansu ve çevresinde hüküm sürmüĢtür. 

4. Hsia Hun Devleti: Kuzey �in‟de ordu platformu çevresinde kurulmuĢ bir Türk devletidir. 
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5. Tabgaç Devleti: Batı Hun Ġmparatorluğu yıkıldığı yıllarda, Orta Asya‟da kurulmuĢtur. 557‟de 

Budizmin etkisinde kalarak yıkılmıĢtır. 

6. Doğu Gôktürk Hakanlığı: 585 yılında, Gôktürk Hakanlığı‟nın ikiye ayrılmasından sonra ortaya 

çıkmıĢtır. 630 yılına kadar devam eden Doğu Gôktürk Hakanlığı‟nın coğrafi sınırları; Aral gôlü ve 

çevresi, �tüken, Kuzeybatı Moğolistan ve KaĢgar‟a kadar uzanan geniĢ bir mekanı içine almıĢtır. 

7. Batı Gôktürk Hakanlığı: 585 yılına kadar devam eden Batı Gôktürk Hakanlığı‟nın sınırları Aral 

Gôlü-Kafkaslar arasındaki geniĢ toprakları içine almaktadır. 

8. TürgiĢ Devleti: Batı Gôktürk Hakanlığı‟nın 630‟da yıkılıĢından sonra On Boy‟dan biri olan 

TürgiĢlerin kurmuĢ olduğu bu devlet, 750 yılına kadar devam etmiĢtir. Türklere, Ģehir hayatını 

benimseten bir devlettir. BaĢkenti Talas‟dır. 

9. Turfan (Kao-Ch‟ang) Uygur Devleti: �tüken Uygurları da denilen Uygur Hakanlığı‟nın 840 

yılında Kırgızlara yenilgisinden sonra, güneye gôç eden Uygurların Turfan havzası ve çevresinde 

kurmuĢ oldukları bir devlet. 856 yılında �in ve Kırgız kıskacı altında dağılmıĢlardır. 

10. Sarı Uygur (Kan-su) Devleti: 840 tarihinde Uygur Hakanlığı‟nın yıkılıĢından sonra 911 

tarihinde kurulmuĢ bir devlet. Orta Asya Ġpek Yolu ticaretine hakim oldular. 1226 yılında yıkıldı. 

11. Karluklar: Ġsl�m dinini ilk kabul eden bir Türk devleti. �ungarya havzası ve Tarım bôlgesinde 

hüküm sürdüler. 

12. Kimek Hakanlığı: ĠrtiĢ boylarında yaĢayan Ġmek, Ġmi, Tatar, Balandur, Kıpçak, Lankaz ve 

Ecdad gibi Türk boylarının bir araya gelerek kurmuĢ oldukları federasyon bir devlettir. 

13. Kırgızlar: 840‟dan itibaren Uygur baĢkenti �tüken‟de devleti kurdular. 1207‟de Cengiz 

Han‟ın egemenliğini kabul ettiler. 

14. Peçenekler: Bir süre Hazarlar‟ın egemenliğinde yaĢayan Peçenekler, 10. yüzyıl ortalarına 

doğru güçlendiler ve 11. yüzyılda dağıldılar. 

15. Uzlar: Karadeniz‟in kuzeyinde ve Doğu Avrupa‟da hüküm sürdüler. Genelde �zi Irmağı 

çevresinde yaĢayan Uzların Selanik‟e kadar ilerledikleri bilinir. Peçenekler ile çağdaĢtır. 

16. Kumanlar: 11. yüzyılda BalkaĢ gôlünden Batı Karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniĢ 

topraklarda hüküm sürdüler. 12. yüzyılda dağıldılar. 

17. Ġdil (Volga) Bulgar Devleti: Coğrafi sınırları; Ġdil (Volga) nehrinin akaçlama alanına tekabül 

eder. 

18. Tuna Bulgar-Türk Devleti: Hazarların tazyiki ile birlikte Bulgarların bir kısmı 670‟lerden 

itibaren tuna boylarına yerleĢmeye baĢladılar. 
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19. Toharistan Türk Devleti: Altıncı yüzyılın sonlarında kurulmuĢ bir Türk devleti. Coğrafi 

sınırları; bugünkü Afganistan Türkistanı topraklarını içine alır. 

20. Türk-Ģahi ya da Tigin-Ģah Devleti: Kabil, Gazne çevresinde, Sind ırmağı ve Mahaban dağları 

çevresinde kurulmuĢ bir devlet. 

21. ġûl (�ôl) Türkleri Devleti: Hazar denizinin güneydoğusunda kurulmuĢ bir Türk devleti. 716 

tarihinde Emevi ordularına yenilince, Ġsl�miyet‟i kabul ettiler. 

22. Tolunoğulları: 875‟de Mısır-Irak arasında kurulan bir Müslüman Türk devletidir. 905‟de 

yıkıldılar. 

23. ĠhĢidiler: Tolunoğullarından sonra 935 yılında kurulan devlet yaklaĢık 969‟a kadar hüküm 

sürdüler. 

24. ġemsiler: 1211-1266 arasında Hindistan‟da hüküm sürmüĢtür. Kurucusu ĠltutmuĢ (unvanı 

ġemseddin) Memluk asıllıdır. 

25. Balabanlılar: 1266-1290 yılları arasında Hindistan‟da hüküm sürmüĢ bir Türk devleti. 

26. Kalaçlar: 1290-1320 yılları arasında hüküm sürmüĢtür. Kutbiler, ġemsiler ve Balabanlardan 

sonra gelen Delhi Türk Sultanlığı‟dır. 

27. Tuğluklar: Kalaçlardan sonra, Delhi Türk Sultanlığı‟nın son halkasını teĢkil ederler. 1320-

1414 yılları arasında hüküm sürmüĢlerdir. 

28. Hısn-ı Keyf� Artukluları: 1101 yılında Artuk‟un oğlu Sokman tarafından Hısn-ı Keyf� 

(Hasankeyf) ve yakın çevresinde kurulmuĢtur. 1231 yılında Eyyubiler tarafından yıkılmıĢtır. 

29. Mardin Artukluları: 1108 yılında Artuk‟un oğlu Ġlgazi tarafından Mardin ve çevresinde 

kurulmuĢtur. Artuklu devletlerinin en uzun ômürlüsüdür. 1408 yılına kadar hüküm sürmüĢlerdir. 

30. Harput Artukluları: En kısa ômürlü olan Artuklu devletlerinden biridir. 1185-1233 tarihleri 

arasında bugünkü Elazığ ve çevresinde hüküm sürmüĢlerdir. 

31. Saltuklular: 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu‟da kurulmuĢ olan 4 Türk devletinden 

biridir. Erzurum ve çevresinde 1092-1202 yılları arasında hüküm sürmüĢtür. 

32. Mengücekler: Anadolu Selçuklu devletlerinden biridir. Erzincan ve çevresinde 1118-1228 

yılları arasında hüküm sürmüĢlerdir. 

33. DaniĢmendliler: Sivas ve Divriği çevresinde hüküm sürmüĢ, Anadolu Selçuklu devletlerinden 

biridir (1092-1178). 

34. Sôkmenler (AhlatĢahlar) Devleti: 1110-1207 yılları arasında Van Gôlü havzasında hüküm 
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sürmüĢ bir Türk devleti. 

35. Dilmaç Oğulları Beyliği: 1084-1394 tarihleri arasında Erzen ve Bitlis çevresinde hüküm 

sürmüĢ bir Türk devleti. 

36. Yınal Oğulları Beyliği: 1098-1183 yılları arasında, Diyarbakır ve çevresinde hüküm 

sürmüĢlerdir. 

37. Ġzmir Türk Beyliği (�aka Beyliği): 1081-1097 yılları arasında, Ġzmir, Foça, Midilli adası ve 

çevresinde hüküm sürmüĢ bir Türk beyliğidir. 

38. Türkiye Selçukluları Devleti: 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu‟da kurulmuĢ olan ve 

Bizans‟a en yakın olan Türk devletlerinden biridir. 1078-1308 tarihleri arasında hüküm sürmüĢtür. 

Konya ve çevresi merkez olmuĢtur. 

39. Suriye Selçukluları Devleti: 1078-1117 yılları arasında, bugünkü Suriye, Lübnan, �rdün ve 

Ġsrail toprakları üzerinde kurulmuĢ bir Türk devletidir. 

40. DımaĢk Atabeyliği: 1104-1154 yılları arasında Güney Suriye‟de varlığını sürdüren bir Türk 

devletidir. 

41. Irak Selçukluları Devleti: 1092-1194 arasında Irak ve Güneybatı Ġran toprakları üzerinde 

kurulmuĢ bir Türk devletidir. 

42. Zengiler: Büyük Selçuklu Devleti‟nin yıkılmasından sonra, Suriye ve Yukarı 

Mezopotamya‟da kurulan bir Türk devletidir. Musul Atabeyliği adı da verilir. 1127-1259 yılları arasında 

hüküm sürmüĢtür. 

43. Kirman Selçukluları: 1043 Dandanakan zaferinden sonra Tabes vilayeti ile Kirman 

çevresinde kurulmuĢtur. Sınırları Umman‟a kadar uzanır. 1187 yılında yıkıldı. 

44. Ġldenizler: Zengilerle çağdaĢ, Azerbaycan çevresinde kurulan bir Türk devletidir. Azerbaycan 

Atabeyleri de denilir. 

45. Salgurlar: Zengiler ve Ġldenizlerle çağdaĢ (1148-1286) Ġran‟da kurulmuĢ bir Türk devletidir. 

46. Eyyubiler: �n Asya‟da kurulan bir Müslüman Türk devleti (1171-1252). 

47. Mısır Türk Sultanlığı (Memlûkler): Mısır ve Suriye‟de 250 yıldan fazla (1250-1517) hüküm 

sürmüĢtür. Osmanlıların Mısır‟ı fethettikleri tarihe kadar varlıklarını korumuĢlardır. Mısır, bir Arap 

ülkesi olmasına rağmen, Ortaçağ haritalarında, Memluk hakimiyetinden ôtürü, “Türkiye” olarak 

adlandırılmıĢtır. 

48. ġeybaniler: Aynı zamanda �zbek Devleti olarak da bilinir. Orta Asya‟da kurulmuĢtur. 
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49. Kazan Hanlığı: Doğu Avrupa‟da Karadeniz‟den Moskova‟ya kadar uzanan geniĢ bôlgede, 

1437-1556 yılları arasında hüküm süren bir devlet. 

50. Kasım Hanlığı: 1445-1552 arasında, Kazan Hanlığı‟nın güneybatısında yaĢamıĢ olan bir 

Türk hanlığı. 

51. Astrahan Hanlığı: 1466-1552 yılları arasında, Ġdil nehrinin Hazar denizine dôküldüğü delta 

bôlgesinde kurulmuĢ olan bir Türk devletidir. 

52. Kırım Hanlığı: 1441-1783 arasında Kırım ve çevresinde kurulmuĢtur. Osmanlı Devleti‟ne 

bağlı yaĢamıĢlardır. 

53. Sibir Hanlığı: Altınordu Devleti‟nin parçalanmasından sonra Moğolistan bôlgesinde kurulmuĢ 

ve 1556-1600 yılları arasında hüküm sürmüĢtür. 

54. Buhara (�zbek) Hanlığı: 1599-1785 yılları arasında, Orta Asya‟da, Buhara ve çevresinde, 

hüküm sürmüĢ bir Türk devleti. 

55. Hive Hanlığı: 1512-1920 yılları arasında, Orta Asya‟da Hive ve çevresinde hakimiyet 

kurmuĢlardır. 

56. Hokand Hanlığı: 1710-1876 yılları arasında, Fergana havzasında kurulmuĢ bir hanlık. 

57. Safeviler: 1501-1732 yılları arasında �n Asya‟da yaĢamıĢlardır. 

58. AfĢarlar: Safevilerin yıkılmasından sonra, aynı bôlgede 1736-1795 yılları arasında hüküm 

sürmüĢlerdir. 

59. Kaçarlar: 1779-1925 yılları arasında, Hazar denizinin güney kıyılarında yaĢamıĢlardır. 

60. Akkoyunlular Devleti: Diyarbakır-Malatya çevresinde kurulan bu devlet, Karakoyunlularla 

halef-seleftir. 1469-1508 yılları arasında, hüküm sürmüĢtür. 

61. Karakoyunlular Devleti: Erbil-Nahçıvan arasında yani Azerbaycan, Irak ve Doğu Anadolu‟da 

1390‟de kurulmuĢ ve 1468‟e kadar devam eden 78 yıllık bir ômre sahiptir. 

62. Karaman Oğulları Beyliği: 1256-1473 arasında, Konya-Karaman çevresinde hüküm 

sürmüĢtür. 

63. Alaiye Beyliği: Alanya ve çevresinde 1300-1463 yılları arasında hüküm sürmüĢ bir beyliktir. 

64. EĢrefoğulları Beyliği: BeyĢehir ve Eğridir yôrelerinde, 1280-1326 yılları arasında hüküm 

sürmüĢ bir beyliktir. 

65. Germiyanoğulları Beyliği: 1303-1429 yılları arasında, Kütahya ve çevresinde kurulan bir 
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Türk beyliğidir. Beyliğin ômrü 126 yıl olarak gôrülürse de, bağımsızlık dônemi 70 yıl kadardır. 

66. Hamidoğulları Beyliği: Uluborlu ve Eğridir çevresindeki bir beylik. Coğrafi sınır olarak 

bugünkü Gôller Yôresi‟ni içine alır. 1300-1391 yılları arasında hüküm sürmüĢtür. 

67. Tekeoğulları Beyliği: Antalya yôresinde hüküm sürmüĢ, bir Anadolu beyliğidir. 

68. MenteĢeoğulları Beyliği: MenteĢe (Anadolu‟nun güneybatısı) yôresinde, 1282-1389 arasında 

hüküm sürmüĢtür. 

69. Ġnançoğulları Beyliği: Buna L�dik Beyliği de denilir. 1276-1400 yılları arasında, Denizli-

Honaz-Dalaman çevresinde kurulan bir Anadolu beyliğidir. 

70. Sahip Ata Oğulları Beyliği: 13. yüzyıl sonları ile 14.yüzyıl baĢlarında yaklaĢık 90 yıllık bir 

devrede, Afyon Karahisarı ile yakın çevresinde hüküm sürmüĢ olan bir beyliktir. 

71. Aydınoğulları Beyliği: Aydın ve Ġzmir çevresinde hüküm süren Anadolu beyliği. Hakimiyeti, 

1310-1426 tarihleri arasında, 116 yıllık bir süreyi kapsar. 

72. Karesioğulları Beyliği: Balıkesir yôresinde 1297‟de kurulan bir beylik, 1360‟da Osmanlı 

idaresine girmiĢtir. 

73. Candaroğulları Beyliği: Kastamonu ve Sinop yôresindeki Anadolu Türk beyliği. Beyliğin 

ômrü, 1292-1461 yılları arasında, yaklaĢık 170 yıl sürmüĢtür. 

74. Eretnaoğulları Beyliği: Sivas ve Kayseri‟deki Anadolu beyliğidir. Anadolu‟daki Uygur 

sülalesinin kurmuĢ olduğu bir beyliktir. 1344-1381 yılları arasında, 37 yıllık bir ômür sürmüĢtür. 

75. Kadı Burhaneddin Beyliği: 1381-1400 yılları arasında, Sivas, Amasya ve Kayseri havalisinde 

kurulmuĢ bir beylik. Anadolu Selçuklu beylikleri arasında, 19 yıllık ômrü ile en kısa ômürlü bir beyliktir. 

76. Saruhanoğulları Beyliği: 1310-1410 yılları arasında, 100 yıllık bir ômür süren beylik, Manisa 

yôresinde hüküm sürmüĢtür. 

77. Tacettinoğulları Beyliği: Ordu ve Bafra yôrelerinde kurulmuĢ Anadolu beyliği. 1378-1428 

tarihleri arasında, yaklaĢık 50 yıl ômrü olan bir beyliktir. 

78. Pervaneoğulları Beyliği: 1276-1322 yılları arasında 46 yıllık bir süre içinde, Sinop‟ta 

kurulmuĢ bir beyliktir. 

79. Ramazanoğulları Beyliği: �ukurova‟da kurulmuĢ Anadolu beyliği. 1378-1608 yılları arasında 

varlığını sürdürmüĢtür. Anadolu Selçuklu beyliklerinden, Osmanlı Beyliği‟nden sonra ômrü en uzun 

olan beyliktir. YaklaĢık 245 yıl hüküm sürmüĢtür. 

80. Dulkadir Oğulları Beyliği: MaraĢ ve Elbistan‟da hüküm sürmüĢ bir beylik. Beylik, 1337-1521 
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yılları arasında varlığını gôstermiĢtir. 

81. Türkiye Cumhuriyeti: Osmanlı Devleti‟nin yıkılıĢından sonra, Anadolu yarımadası ve Doğu 

Trakya toprakları üzerinde, 1923 tarihinde kurulmuĢtur. 

82. Hatay Türk Cumhuriyeti: 2 Eylül 1938-23 Haziran 1939 tarihleri arasında, Antakya ve 

Ġskenderun çevresinde kurulmuĢ bir devlet. 

83. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: 15 Kasım 1983‟de Kıbrıs adasının kuzey yarısında Türk 

Cumhuriyeti ilan edilmiĢtir. 

84. Aras Türk Hükümeti: 3 Kasım 1918‟de Iğdır ve Nahcıvan çevrelerini kapsayan topraklar 

üzerinde kurulmuĢtur. Türkiye Cumhuriyeti‟nin kuruluĢu ile birlikte, Iğdır Türkiye‟de, Nahcıvan bôlgesi 

Sovyet Rusya‟da kalmıĢtır. 

85. Cenubi Garbi Kafkas Türk Hükümeti: 9 Ocak 1919 Ardahan Kongresi‟nin ardından 

Batum‟dan Nahcıvan‟a kadar uzanan topraklar üzerinde kurulmuĢtur. 

86. Türkmen Devleti: 1855-1885 tarihleri arasında Türkmenistan‟da kurulmuĢ bir devlet. 

87. Garbi Trakya Devleti: 22 Mayıs 1920‟de Gümülcine‟nin Hemitli nahiyesinde kuruldu. 24 

Temmuz 1923‟de Lozan AntlaĢması ile, Garbi Trakya Devleti toprakları Yunanistan‟a bırakıldı. Ayrıca 

Balkanlar‟da geçici olarak iki devlet daha kurulmuĢtur. Bunlar; Garbi Trakya Devlet-i Muvakkatası ve 

Rodop Devlet-i Muvakkatasıdır. Garbi Trakya Devlet-i Muvakkatası: 31 Ağustos 1913‟de Gümülcine, 

Ġskeçe ve Dedeağaç çevresinde kurulmuĢtur. 25 Ekim 1913‟de tarih sahnesinden çekilmiĢtir. Rodop 

Devlet-i Muvakkatası: 14 Nisan 1878‟de, Balkan dağlarının güneyinde Rodop bôlgesinde kurulmuĢ ve 

mücadelelerini 20 Nisan 1886 tarihine kadar 8 yıl sürdürmüĢlerdir. 

88. Doğu Türkistan (Uygur) Devleti: 1864-1877 tarihleri arasında Doğu Türkistan‟da varlığını 

koruyabilmiĢ bir Türk devleti. 

89. Doğu Türkistan Türk Cumhuriyeti: 12 Kasım 1933 tarihinde Doğu Türkistan‟da kuruldu. 1937 

yılına kadar varlığını korudular. 

90. Azerbaycan Türk Cumhuriyeti: 1918-1920 tarihleri arasında, Azerbaycan topraklarında 

hüküm sürmüĢtür. Daha sonra Sovyet Rusya‟nın hakimiyetine giren bu devlet, 21 Aralık 1991 yılında 

yeniden bağımsızlığına kavuĢmuĢtur. 

91. �zbekistan Türk Cumhuriyeti: 21 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuĢmuĢtur. 

92. Türkmenistan Türk Cumhuriyeti: 21 Aralık 1991‟de bağımsızlığını ilan etmiĢtir. 

93. Kazakistan Türk Cumhuriyeti: 21 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuĢmuĢtur. 
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94. Kırgızistan Türk Cumhuriyeti: 21 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuĢmuĢtur. 

95. Tacikistan Türk Cumhuriyeti: 21 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuĢmuĢtur. 

KuĢkusuz tarih sahnesinde yaĢamıĢ olan Türk devletleri sadece bu kadar değildir. AraĢtırmalar 

devam ettikçe, bu sayının artacağı ve bu devletler hakkındaki Tarihi coğrafya bilgilerinin daha kesinlik 

kazanacağı beklenmektedir. 

Tarihte yaĢamıĢ olan Türk devletlerinin yaĢamıĢ oldukları coğrafi mekanlar üzerinde çok sayıda 

devlet bulunmaktadır. Ancak bunların bir kısmı, Türk devleti değildir. Bugün için (1997), dünya 

üzerinde, 7 bağımsız Türk Cumhuriyeti (Türkiye, Kıbrıs, Azerbaycan, Türkmenistan, �zbekistan, 

Kazakistan, Kırgızistan) bulunuyor. Ayrıca bağımsızlık mücadelesi içinde olan Türk cumhuriyetleri de 

bağımsız olurlarsa, bu sayı hayli artacaktır. 

Tarihteki Türk devletlerinin sayısı ne olursa olsun, tarihin her dôneminde Türkler, devlet 

geleneklerini korumuĢlardır. Zaten burada amaç, bir tarih araĢtırması yapmak değildir. Amaç, tarih 

içinde bir seyir halinde yaĢamıĢ olan Türk devletlerinin zaman ve mekan iliĢkisi içinde, dünya 

üzerindeki sınırlarını çizmek ve bazı iddialara cevap vermektir. YaĢadıkları zaman dilimi ile coğrafi 

mekanları açısından ele alındığında, Türk dünyasının yayılıĢ sahası, Asya ve Avrupa‟nın büyük bir 

bôlümü ile Afrika‟nın kuzey bôlümünü kapsadığı gôrülür. 

Bugün dünya kamuoyunda, Batı Dünyası tarafından iĢlenen bir teze gôre, “Türklerin esas 

memleketi Orta Asya‟dır, o halde bütün Türkler Orta Asya‟ya gitmelidir.” gibi bir safsata gôrüĢ vardır. 

Bu da milattan ônce gerçekleĢmiĢ olan, gôç hareketine dayandırılmaktadır. 

�te yandan, Türk medeniyetinin tekrar kurulmaması için, sanki tüm dünya elbirliği yapmıĢ 

gibidir. Bugünün süper güçlerinin ideallerinde, hep parçalanmıĢ ve ezilmiĢ bir Türk dünyası 

yatmaktadır. Bu vesileyle, gôrüĢlerini ve düĢüncelerini açıklamaktan hiçbir zaman 

çekinmemektedirler. Bu bağlamda, atasôzleri bile icat etmektedirler. Bir Yahudi atasôzü Ģôyledir; 

“Tanrım, Türklerin ayakkabılarını dar yap. Ayağındaki yaraların acısından baĢka bir Ģey 

düĢünmesinler.” ki, düĢünmeye fırsat bulurlarsa, hemen medeniyet kurarlar ve dünyaya hükmederler. 

Tarih içinde yaĢamıĢ Türk devletlerinin yaĢadıkları zaman ve mekana bakılırsa Türkler, Batı 

Hunları ile 434‟den itibaren Avrupa‟da yaĢamaya baĢlamıĢlardır. Oysa bugünün Amerika BirleĢik 

Devletleri‟nin Amerika kıtasındaki tarihi geçmiĢi 200 yıl ôncesine ancak dayanır. Anadolu‟da çeĢitli 

arkeolojik kazılar yaparak, Anadolu‟nun Türklere ait olmadığını ispatlamaya çalıĢanlar, Amerika ve 

Avustralya‟da da araĢtırma yapmalıdırlar. 

Dünya ôlçeğinde, zaman ve mekan iliĢkisi kurularak ve siyasi coğrafyanın süzgecinden 

geçirilerek denilebilir ki; Japon Denizi‟nden Adriyatik Denizi‟ne kadar uzanan geniĢ topraklar, Türk 

dünyası olarak kabul edilmelidir. Ve bugün Türk dünyası, Batı Avrupa ve Sovyet Rusya‟yı güneyden 

bir hil�l Ģeklinde çevirmektedir. 19 ve 20. yüzyılda aralıksız süren Türk soykırımına rağmen, bu hil�l 
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dimdik ayaktadır. 

Osmanlı Devleti Tarafından Merkezi Türk Hakimiyet 

Teorisinin Uygulamaya 

Konulması 

Selçuklu Devleti‟nin ardından ortaya çıkan Anadolu beyliklerinden biri, Bilecik‟in Sôğüt kasabası 

ve yakın çevresinde, 1299 tarihinde, Kayı aĢiretinin kurmuĢ olduğu Osmanlı Beyliği‟dir. Bu beylik, kısa 

sürede geliĢmiĢ ve çağının en ônemli devleti olmuĢtur. Büyük medeniyetlerin kuruluĢları, geliĢmeleri, 

duraklamaları ve yıkılıĢları da büyük zaman dilimlerini kapsar. ĠĢte Osmanlı Devleti‟nin de hayat 

çizgisi 600 yıllık bir süreyi içine almaktadır. �yle ki, Cihan Devleti unvanını alan bu devlet, en geniĢ 

sınırlarını 400 yıl elinde tuttuğu bilinmektedir. Gerileme dônemi dediğimiz son 200 yıl içinde bile fazla 

toprak kaybetmemiĢ, topraklarının büyük bôlümünü, yıkılıĢ dônemlerini oluĢturan 20. yüzyılın 

baĢlarına kadar koruyabilmiĢtir. Bu ôzellikleri ile Osmanlı, dünya medeniyetleri arasında ilk sıralarda 

yerini almaktadır. 

Cihan Devleti‟nin kurulması ve uzun ômürlü olmasında ônemli sırlar yatmaktadır. Her Ģeyden 

ônce koskoca bir dünya devletinin ortaya çıkmasındaki sırları, devletin kurucusu Osman Gazi‟nin 

kayınpederi olan ġeyh Edebali‟nin damadına vermiĢ olduğu nasihatinde aramak gerekir. ġeyh 

Edebali, Osman Gazi‟ye verdiği nasihatin bir bôlümünde Ģu sôzleri sôyler; 

“-Oğul, 

Dünya senin gôzlerinin gôrdüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiĢ gizemler, 

bilinmeyenler, gôrülmeyenler, ancak; senin fazilet ve erdemlerinle gün ıĢığına çıkacaktır…” 

Bu nasihat sôzlerinden de anlaĢılacağı üzere, koskoca devletin temelleri; dünyayı tanımak ve 

onu gôzünde fazla büyütmeden, gizemlerini, bilinmeyenlerini ve gôrünmeyenlerini fethetme idealleri 

ile atılmıĢtır. 

Dünya hakimiyeti, Osmanlı için daima en büyük ideal olmuĢ ve bu ideali bütün padiĢahlar 

taĢımıĢtır. Dünya hakimiyeti ideallerini de zaman zaman dile getirmiĢlerdir. Osman Gazi Bursa 

ônlerine kadar gelerek, ôlüm dôĢeğinde iken, oğlu Orhan Gazi‟ye dônmüĢ ve uzaktan parıldayan bir 

manastırın kubbesini iĢaret ederek; 

“-Beni Ģol gümüĢlü kubbenin altına gômünüz.” demiĢtir. Bôylece Osman Gazi ôlüm dôĢeğinde 

iken bile, Bursa‟nın fethedilmesi için hedef gôstermiĢtir. 

Hedef belirleme ve gôsterilen hedefe ulaĢmak, Osmanlı Hanedanı için en büyük ideal olduğu 

gôrülür. Orhan Gazi, oğlu Murad Bey‟e yaptığı nasihatinde Ģu cümleler dikkat çekicidir; 

“-Oğul! Rumeli Hıristiyanları rahat durmayacaktır! Sen o yône doğru yürü! Kostantiniyye‟yi ya 
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fethet ya da fethe hazırla! Diğer Türk beyleri ile iyi geçinmeye çalıĢ!. 

Osmanlı‟ya iki kıt‟a üzerinde hükmetmek yetmez! Zira Allah‟ın azmi iki kıtaya sığmayacak kadar 

büyük bir davadır!. Selçukluların v�risi biz olduğumuz gibi, Roma‟nın da v�risi biziz!” 

Murad Hüdavendig�r, Kosova Meydan SavaĢı‟nda, askerlerine karĢı yaptığı konuĢmanın Ģu 

cümleleri, bir baĢka hedef belirlemedir; 

“-Yiğitlerim, bugün sizin sevginizle titreyen Ģu Kosova meydanı, Allah‟ın izni ile muzaffer bir 

Ģekilde dalgalanacak olan Ģanlı sancağımızın Macaristan içlerine doğru gitmesini, bundan sonra hiçbir 

düĢman hamlesi durduramayacaktır.” 

Yıldırım B�yezid Han‟a, cülusu için tebrik etmeye gelen yabancı ülkelerin elçileri, Osmanlı‟nın 

ilerlemesinin devam edip etmeyeceği sorulmuĢ ve PadiĢah elçilere Ģu cevabı vermiĢtir; 

“-Roma‟ya kadar ilerleyeceğim!” 

�elebi Mehmed, yaptırmıĢ olduğu eserlerin kitabelerine “ġarkın ve garbın padiĢahı, Arap ve 

Acemini hakanı” diye yazdırmıĢ ve hakimiyet alanının nereler olabileceğini belirlemiĢtir. 

Sultan II. Murad Han, tahta çıktıktan sonra Yeniçeri kıĢlalarının merkez binasına gelmiĢ ve 

Yeniçeri Ağası, PadiĢah‟a; 

“-Asker kullarının siz PadiĢah Hazretleri‟nden niyazı oldur ki, ilk seferiniz Batı Roma üzerine 

ola!” demiĢ ve PadiĢah da; 

“-ĠnĢ��ll�h!…” diye cevap vermiĢtir. 

Hacı Bayram Veli, Sultan II. Murad Han‟a; 

“-Siz, büyük dedenizin buyurduğu “cihadı terk etmeyiniz!” düsturuna uyduğunuz takdirde, 

fetihleriniz geniĢleyecek, bir gün Roma toprağını da tamamen ele geçireceksiniz!” 

Sultan II. Murat Han vefatı sırasında, oğlu II. Mehmet‟e; 

“-Oğlum, Kostantiniyye‟yi fetheyleyesin!” diye vasiyet etmiĢtir.Ve bu vasiyet üzerine II. Mehmet 

Han, padiĢah olur olmaz; “- Ya Bizans bizi alır, ya da biz Bizans‟ı alırız!.” diyerek Kostantiniyye‟yi 

fethedip, Ġstanbul yapmıĢ, Cihan PadiĢahı ve Fatih unvanlarını haklı olarak almıĢ, gerçek cihan 

hakimiyetini kurmuĢtur. 

Yavuz Sultan Selim Han Mısır‟ın fethinden sonra, 10 Eylül 1517‟de K�hire‟den Ġstanbul‟a 

dônerken sôylediği Ģu sôzler, Osmanlı Türk hakimiyetinin ne denli geniĢ ufuklara yôneldiğini açıkça 

ortaya koyar. 

“ -Gônül ister ki, Afrika‟nın kuzeyinden Endülüs‟e çıkayım ve sonra Balkanlar üzerinden tekrar 
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Ġstanbul‟a dôneyim!” Bu sôz, Afrika‟nın ve Avrupa‟nın ve dolayısıyla tüm dünyanın hakimiyeti 

demektir. 

Yine Yavuz Sultan Selim Han, bir gün sadrazamı Piri Mehmed PaĢa‟yı yanına çağırmıĢ ve 

harita üzerinde, yüzyıllar sonra açılmıĢ olan SuveyĢ kanalının olduğu yeri iĢaret ederek; 

“-ġuradan Akdeniz‟i Kızıldeniz‟e bağlar ve dery�dan Hindistan‟a giderim.” demiĢtir. Yavuz‟un bu 

sôzü, dünya hakimiyeti için gerçekten büyük bir hedef belirlemesidir. 

K�nuni Sultan Süleyman Han, Fransuva‟ya yazdığı cevabi mektubun giriĢ cümleleri, Merkezi 

Türk Hakimiyeti‟nin tam olarak uygulandığının açık bir vesikasıdır. 

“-Ben ki, Azerbaycan‟ın, Anadolu‟nun, Rumeli‟nin, Balkanlar‟ın, Karaman‟ın, Irak‟ın, Arabistan‟ın, 

Mısır‟ın, karaların ve denizlerin sultanı Yavuz Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han‟ım.” 

Osmanlı çôküĢ dônemlerinde bile büyük idealleri olan bir devlettir. �ôküĢ yıllarında, her bir 

yenilginin, devrin padiĢahını derinden üzdüğü ve çoğunun kederden ôldüğü, tarihi bir gerçektir. Sultan 

Abdülaziz Han, Ġngiltere ve Fransa‟ya yônelik yapmıĢ olduğu diplomatik seyahat esnasında; 

“-Atalarımız batıya at sırtında fethetmek için giderlerdi. Bizler ise, Ģimdi tren ve vapurla, ancak 

diplomatik seyahat için gidebiliyoruz.” diye serzeniĢte bulunmuĢ ve geçmiĢteki dünya hakimiyeti 

ôzlemini açığa vurmuĢtur. 

Alman Birliği kurmuĢ olan Prens Bismark‟ın; “Dünyada yüz gram akıl varsa, bunun doksan 

gramı Abdülhamit Han‟da, beĢ gramı bende, kalan beĢ gramı da diğer dünya siyasilerindedir.” diye 

büyüklüğünü ve azametini ortaya koyduğu Osmanlı Devleti‟nin Ulu Hakanı II. Abdülhamid Han, 

Merkezi Türk hakimiyetinin en iyi uygulayıcısıdır. 30 yıl süren saltanatı dôneminde, devletin yıkılıĢ 

yılları olmasına rağmen, Devletin sahip olduğu toprakları çok iyi bir Ģekilde korumayı baĢarmıĢtır. 

Sultan Abdülhamid Han, Osmanlı Devleti‟nin bütün dıĢ borçlarını ôdeme karĢılığında, Filistin‟de toprak 

isteyen Teodor Hertzel‟e; 

“-Ben Filistin‟den bir karıĢ dahi toprak satmam! Zira bu vatan bana değil, milletime aiddir. 

Milletim ise, oraları kanlarını dôkerek kazanmıĢ ve mahsuldar kılmıĢtır. ġehid kanları ile alınan vatan 

parçası, para ile satılamaz! Biliniz ki, ben canlı bir beden üzerinde sizin yapmayı planladığınız hain 

ameliyata asla müsaade etmem!.” diye cevap vermiĢtir. 

Osmanlı Ġnsanı; toprağı, bir ana, bir yar bilmiĢ ve ona kavuĢmak için, kanını ve canını ortaya 

koymuĢtur. KuruluĢ yıllarında, Güney Marmara bôlgesini kapsayan topraklar, hızlı bir Ģekilde 

geniĢlemiĢtir. Fatih Sultan Mehmed‟in Ġstanbul‟u fethetmesinden sonra, geliĢme Avrupa‟ya doğru 

olmuĢ ve Fatih Sultan Mehmed Han ôlümü sırasında, Anadolu‟yu, Kırım‟ı ve Balkanlar‟ın büyük bir 

bôlümünü devlet sınırları içine dahil etmiĢtir. Kanuni Sultan Süleyman‟ın padiĢah olduğu yıllarda ise, 

Cihan Devleti‟nin sınırları, doğuda Ġran içlerine, güneyde Mısır ve Hicaz bôlgesine kadar uzanmıĢtır. 
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�ç eski kıtanın birbirleriyle kaynaĢtığı, okyanusların farklı sularının üç dev çiçek gibi içinde 

açıldığı ve dünya coğrafyasının kalbinin attığı topraklar, ôteden beri birbirinden büyük ve güçlü 

medeniyetlere beĢiklik yapmıĢtır. Sôzü edilen bu bôlge; Avrupa‟nın güneybatısını yani Balkanlar‟ı, 

Afrika‟nın kuzeyini yani Arap Afrikası‟nı ve Asya‟nın güneybatısını yani tüm Ortadoğu‟yu içine 

almaktadır. Bôlge üzerinde kurulan en son ve en uzun ômürlü medeniyet ise, Osmanlı Devleti‟nin 

kurmuĢ olduğu medeniyettir. Bu medeniyetin topraklarının tümüne, Memalik-i Osmaniye, diğer adıyla 

Osmanlı ülkeleri denir. 

1299 yılında, Bilecik‟in Sôğüt kasabası civarında, Anadolu Selçuklu beyliklerinden olan Kayı 

aĢiretinin kurmuĢ olduğu beylik, kısa sürede geliĢmiĢ ve çağının en ônemli devleti olmuĢtur. Büyük 

medeniyetlerin kuruluĢları, geliĢmeleri, duraklamaları ve yıkılıĢları da büyük zaman dilimlerini kapsar. 

ĠĢte Osmanlı Devleti‟nin da hayat çizgisi 600 yıllık bir süreyi içine almaktadır. �yle ki, Cihan Devleti 

unvanını alan bu devlet, en geniĢ sınırlarını 400 yıl elinde tuttuğu bilinmektedir. Gerileme dônemi 

dediğimiz son 200 yıl içinde bile fazla toprak kaybetmemiĢ, topraklarının büyük bôlümünü, yıkılıĢ 

dônemlerini oluĢturan 20. yüzyılın baĢlarına kadar koruyabilmiĢtir. Bu ôzellikleri ile Osmanlı, dünya 

medeniyetleri arasında ilk sıralarda yerini almaktadır. 

Memalik-i Osmaniye diye adlandırılan bu koskoca devletin üzerinde yer alan ülkelerin sayılarını 

bile tespit etmekte güçlük çektiğimizi sôylersek, sanırız Osmanlı‟nın büyüklüğünü ve ihtiĢamını 

kavramıĢ oluruz. Tarih, daima bu koca Devletin Ģerefli sayfalarıyla ve zaferleriyle doludur. ĠĢte bizler 

de, bu Ģanlı tarihimizle ôvünür dururuz. �vünürken, gôğsümüzü gôklere değdirmeye çalıĢtığımız bu 

koca devletin coğrafyasının nerelere kadar uzandığını, etkilediği alanları ve bu coğrafya üzerinde 

bugün neler olduğunu düĢünmek zorundayız. 

Evet, 21. Yüzyıla adım adım ilerlerken, Balkanlarda, Kuzey Afrika‟da, Ortadoğu‟da, Kafkasya‟da 

ve tüm Ġslam dünyasında, kıpırdanmalar gôrülüyor. Kıpırdanmaların kôkeninde, hep Osmanlı ruhu 

yatıyor. DüĢman, hep Osmanlı torunu diye saldırıyor. Osmanlı coğrafyası 21.yüzyıla çok Ģeylere gebe 

olduğunu gôsteriyor. Bakalım, olaylar nasıl sonuçlanacak. Ancak sonucunun iyi olması için, mutlaka 

Osmanlı coğrafyasını iyi tahlil etmek gerekiyor. Sôz konusu bu koca devletin, yüzôlçümünü, doğal 

Ģartlarını ve bu doğal Ģartlar üzerinde oynadığı rolü, insanlarını ve oldukça farklı insanların bir arada 

uzun yıllar birlik içinde yaĢamalarının sırrını, yônetim Ģeklini, tarımını, sanayisini ve dünya 

ticaretindeki yerini, iyi bir Ģekilde araĢtırmak ve araĢtırmalardan gelecek için bazı sonuçlar çıkarmak 

lüzumu vardır. Bunun için de, tarih-coğrafya-gelecek üçlüsünü kaynaĢtırmak gerekmektedir. 

Ertuğrul Gazi‟nin beyliğini kurduğu yıllarda sahip olduğu topraklar 4800 km2 idi. Ertuğrul 

Gazi‟nin ôlümü sırasında (1299) beyliğin sahip olduğu topraklar 5.631 km2‟ye ulaĢmıĢtır. Osman 

Gazi, beyliğinin topraklarını yaklaĢık üç katına çıkarmıĢ ve ôlümü sırasında (1326) Osmanlı Beyliği‟nin 

toprakları 16.000 km2 olmuĢtur. Beyliğin topraklarındaki geniĢleme kuruluĢ yıllarında çok hızlı olmuĢ 

ve Orhan Gazi dôneminde (1326) 95.000 km2‟ye, Yıldırım Bayezid dôneminde (1402) 430.407 

km2‟ye, Murad Hüdavendig�r dôneminde (1389) 500.000 km2‟ye varmıĢtır. II. Murat Han, Osmanlı 

Devleti‟nin yüzôlçümünü (1451), 880.000 km2‟ye ulaĢtırmıĢtır. 
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GeniĢleme sürekli olarak devam etmiĢ ve Fatih Sultan Mehmed Han dôneminde (1481) devletin 

yüzôlçümü 2.214.000 km2‟yi aĢmıĢtır. II. Bayezid dôneminde (1512) 2.375.000 km2‟ye ulaĢan 

devletin yüzôlçümü, Yavuz Sultan Selim Han dôneminde çok hızlı bir Ģekilde geniĢlemiĢtir. Yavuz 

Sultan Selim Han 8 yıl süren kısa saltanatı dôneminde yüce devletin topraklarını tam üç kat 

geniĢletmiĢ ve devletin toplam yüzôlçümü 6.557.000 km2‟yi bulmuĢtur. Kanuni Sultan Süleyman Han 

46 yıl süren saltanatı dôneminde (1566) devletin yüzôlçümünü 14.983.000 km2‟ye çıkarmıĢtır. 

GeniĢleme çok hızlı olmasa da bundan sonra da devam etmiĢ ve II. Selim Han dôneminde (1574) 

15.162.000, III. Murat dôneminde (1595) 19.902.000 km2‟yi aĢmıĢtır. 

Osmanlı Devleti‟nin en geniĢ sınırlarına ulaĢtığı 1699 yılında, Devletin yüzôlçümü, etki alanları 

ile birlikte 24 milyon km2‟yi buluyordu. �ünkü, Ġslam �leminin halifesi, Osmanlı padiĢahı olduğu için, 

devletin etki alanı, hemen hemen tüm Ġslam dünyasını kapsıyordu. Gerçekten o dônemlerde, �ç kıta 

topraklarında, Osmanlı padiĢahları adına hutbeler okunuyordu. Bu yônüyle düĢünüldüğünde, Devletin 

etki altında kalan topraklar, Afrika kıtasının ortalarına, Asya kıtasının en doğu ucuna kadar 

uzanıyordu. 

Osmanlı Devleti ilk olarak toprak kaybı, Sultan II. Mustafa dôneminde, yapılan Avusturya 

seferinin yenilgisinin ardından imzalanan Karlofça AntlaĢması‟yla (26 Ocak 1699) olmuĢtur. Gerileme 

dôneminin baĢlangıcı olan bu tarihten itibaren 200 yıl içinde, devletin yüzôlçümü peyderpey küçülmüĢ, 

ancak bu küçülme; çok yavaĢ gerçekleĢmiĢtir. 1913 yılına gelindiğinde, Osmanlı Devleti‟nin 

yüzôlçümü; 180.000 km2‟si Avrupa-i Osmaniye‟de, 1.800.000 km2‟si Asya-i Osmaniye‟de, 3.000.000 

km2‟si Afrika-i Osmaniye‟de olmak üzere, toplam 4.980.000 km2‟yi buluyordu. Gôrülüyor ki, 4 milyon 

km2‟den fazla bir toprak, 1913 ile 1923 yılları arasını kapsayan sadece 10 yıl içinde kaybedilmiĢtir. Bu 

yônüyle, Cihan hakimiyetine sahip olan Osmanlı Devleti, azametini ve ihtiĢamını yıkıldığı yıllara kadar 

koruduğu gôrülür. 

Osmanlı Devleti, hakkında istatistiki bilgiler oldukça çeĢitlidir. Her Ģeyden evvel, yüce devlet 

kurmak, cihana hükmetmek, o kadar kolay değildir. Asırlar boyu süren savaĢlar ezbere yapılmamıĢtır. 

SavaĢ hazırlıklarının baĢında, Devletin ne kadar askeri gücünün olduğunun tespit edilmesi 

gerekiyordu. Bu yônüyle, Osmanlı Devleti‟nin nüfus sayımları, farklı boyutlarda yapılmıĢtır. �rneğin, 

Kanuni Sultan Süleyman dôneminde, hazırlanan Tapu Tahrir defterlerinde, çok ayrıntılı bilgilere yer 

verilmektedir. Ancak, Osmanlı ArĢivleri‟nin tümü henüz incelenmediği için, yıllara gôre kesin bilgiler 

vermek güçtür. Buna rağmen, ilk dônemlerden bugüne kadar, gerçeğe yakın aydınlatıcı bilgiler 

vermek mümkündür. �rneğin, Ġstanbul Ģehrinin nüfusu, fethedilmeden ônce, yaklaĢık 40.000 kadardı. 

Ancak fetihten sonra, bu Ģehirin nüfusu; devletin baĢkenti olması hasebiyle devamlı bir Ģekilde 

artmıĢtır. 1477 Nüfus sayımında 100.000 insanı barındıran Ġstanbul‟un nüfusu; 1530‟lu yıllarda 

400.000, 1680‟li yıllarda ise 800.000‟e ulaĢtığı bilinir. 

Osmanlı Devleti‟nin toplam nüfusu hakkında, 1800-1914 yıllarını kapsayan devrede, oldukça 

ayrıntılı bilgiler vardır. Ancak bu dônemde, Devletin sürekli toprak kaybediĢi ve kaybedilen 

topraklardan Anadolu‟ya olan gôçler nedeniyle, toplam nüfuslarda, farklı artıĢlar kaydedilmiĢtir. 
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1800‟lü yıllarda, Devletin toplam nüfusu 26 milyonu aĢıyordu. 

Osmanlı-Rus SavaĢı‟nın sona ermesinden sonra, 1831 yılında, Devlet genelinde çok ayrıntılı bir 

Genel Nüfus sayımı yapılmıĢtır. Sôz konusu bu sayıma gôre; 4.839.000‟i Rumeli‟de, 6.700.000‟i 

Anadolu‟da, 3.800.000‟i Ortadoğu ve Kuzey Afrika‟da olmak üzere, toplam 15.339.000 nüfus tespit 

edilmiĢtir. 

Osmanlı istatistiklerine gôre, devletin toplam nüfusu; 1884‟de 17.134.000, 1893‟de 17.381.670, 

1897‟de 19.050.000, 1910‟da 28.652.000, 1913‟de ise 29.357.000‟e ulaĢmıĢtır. Ancak bu tarihten 

itibaren, ônce Rumeli mıntıkasında kaybedilen topraklarla birlikte 5,5 milyon nüfus, sonra iĢgaller 

sonucu Ortadoğu ve Kuzey Afrika‟daki kopmalar sonucunda 8,5 milyon nüfus, Osmanlı Devleti‟nden 

ayrılmıĢ ve geriye 757.340 km2 alanı içeren Anadolu toprakları üzerinde yaĢayan 15.254.000 nüfus 

kalmıĢtır. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, yeni devletin nüfusu 1927‟de 13 milyon 

olduğu belirlenmiĢtir. 

Osmanlı Devleti‟nin nüfus sayımları, genelde hane sayımlarına dayanmaktadır. Devletin nüfusu 

ortaya konurken, hane sayıları esas alınarak hesaplamalar yapılır. Bugün yerli ve yabancı tarihçiler, 

bu hesaplamalarda, aile büyüklüğünü yani bir hanenin toplam nüfusunu 5 olarak kabul etmektedirler. 

Bu değer son derece hatalıdır. �ünkü, Osmanlı aile sistemi, ataerkil bir yapı gôstermektedir. Bir hane 

içinde, büyükbaba, büyükanne, anne, baba, çocukları, hatta kardeĢ ve kardeĢ çocukları 

bulunmaktadır. �ok geniĢ ôlçekli bôyle bir aile, tek bir hane sayılmıĢtır. Hal bôyle olunca, hane 

büyüklükleri, en az 10‟un üzerindedir. O halde, yukarıda verdiğimiz, Osmanlı Devleti‟nin toplam nüfus 

değerleri yanıltıcıdır. Gerçek nüfus, yukarıdaki değerlerin, en az 2 ile çarpımı sonuçlarıdır. 

Osmanlı Devleti‟nin yônetim sistemi ise, zaman zaman bazı tadilatlara uğramıĢsa da, genelde 

eyalet sistemine dayanıyordu. Eyaletler de kendi arasında, alt idari birimlere ayrılıyordu. Yônetimde 

gôrülen aksaklıklar, çıkarılan kanunnamelerle anında düzeltiliyordu. Toprak iĢleme sistemi, sanayi, 

ticaret gibi faaliyetlerin hepsi, devletin belirlediği bir düzen dahilinde yürütülmüĢtür. �rneğin, tarım 

sisteminde uygulanan �ift Bozan Vergisi sayesinde, tarım daima canlı tutulmuĢ ve kırsal kesimden 

Ģehirlere yônelik gôçler asırlar boyu durdurulmuĢtur. �ünkü bu verginin esası, elinde bulundurduğu 

araziyi ekip biçmeyi bırakıp, baĢka bôlgeye gôçeden çiftçiden alınan külliyetli miktarda alınan vergidir. 

Bugün buna benzer bir kanun, ABD‟ de uygulanmaktadır. 

ĠĢte bugün yüzôlçümü veya nüfusu fazla olan ABD, Ġngiltere, Almanya gibi geliĢmiĢ ülkelerin 

yônetim Ģekillerinin, Osmanlı yônetim sisteminin benzeri olması, Cihan Devleti Osmanlı‟yı anlatmak 

için yeterlidir. 

1901 yılında Amerika BirleĢik Devletleri‟nin devlet baĢkanı seçilen Theodore Roosevelt, 

baĢkanlık seçimi ôncesinde Ģunları sôyler; “Dünya‟da herkesten ônce ezmek istediğim iki güç; 

Ġspanya ve Osmanlı‟dır.” Roosvelt bunları sôylerken, gelecekte dünya hakimiyetinin Ģifresini 

açıklamıĢtır. �ünkü, ABD‟nin süper güç olmasını engelleyen iki güç vardır. Bunlardan Ġspanya, 

ABD‟nin Orta ve Güney Amerika‟yı, yani Yeni Dünya Karaları hakimiyetini, Osmanlı ise, Eski Dünya 
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Karaları (Asya, Afrika, Avrupa) hakimiyetini engellemektedir. Sôz konusu bu engellerden Osmanlı, 

misyonerlik faaliyetleri ile çôkertilmeye çalıĢılmıĢ ve daha 1871‟de bunun ilk adımları atılmıĢtır. 

Osmanlı ülkelerine gônderilen iki misyonere, 1 Aralık 1833‟de verilen talimat aynen Ģôyledir; “Bir fetih 

savaĢına girmiĢ askerler olduğunuzu unutmayın… Bu mukaddes ve vaadedilmiĢ topraklar silahsız bir 

haçlı seferiyle geri alınacaktır.” Ve sonuç, koskoca bir cihan devletinin haritadan siliniĢi… 

Osmanlı Devleti‟nin tarih sahnesinden çekiliĢinden sonra, Osmanlı hakimiyeti altında kalan 

topraklarda, çok sayıda kanlı savaĢlar olmuĢ ve bu savaĢlar bugün de devam etmektedir. �te yandan, 

Osmanlı toprakları üzerinde, ülke sayısı yıl geçtikçe sürekli olarak artmaktadır. 

Bugün, Osmanlı Devleti‟nin fiilen hükmettiği topraklar üzerinde, toplam 45 ayrı ülke vardır. Bu 

ülkelerden 27‟si, Asya-i Osmaniye‟de (Osmanlı Asyası), 13‟ü Avrupa-i Osmaniye‟de (Osmanlı 

Avrupası) ve 5‟i Afrika-i Osmaniye‟de (Osmanlı Afrikası) yer almaktadır. Bunların toplam yüzôlçümleri 

11.437.706 km2‟yi bulmakta ve bu ülkelerin hepsinde bugün için toplam 373.957.000 kiĢi 

yaĢamaktadır. 

Gerek antlaĢmalar ve gerekse çeĢitli yollardan yardım gônderme gibi iliĢkiler sonucunda, 

Osmanlı Devleti‟nin etkisi altında kalan toprakların yüzôlçümü 24 milyon km2‟yi bulur. Bu toprakların 

tümü ele alındığında, bugün için bu topraklar üzerinde 60‟ı aĢkın bağımsız ülke bulunmaktadır. Tüm 

bu ülkelerin, gerek siyasi ve gerekse ekonomik potansiyelleri ele alındığında, geçmiĢti olduğu gibi, 

bugün için de dünya platformunda büyük bir ôneme sahip olduğu açıkça gôrülmektedir. 

Osmanlı Devleti‟nin fiili olarak yônetimi altında olan topraklar üzerinde, bugün için bulunan 

ülkelerin toplam yüzôlçümleri 11,4 milyonu km2‟yi bulmakta ve bugün için bu ülkelerde 373 milyon 

insan yaĢamaktadır. Bu da dünya geneline oranlanırsa, dünya ülkeleri toplam yüzôlçümünün %8,5‟ini, 

nüfusunun %6,5‟ini teĢkil etmektedir. Halifeliğin Yavuz Sultan Selim Han ile birlikte Osmanlı Devleti‟ne 

geçmesi ile birlikte ve bazı ülkeler ile yapılan antlaĢmalar sonucunda bu toprakların ve nüfusun 

miktarları hayli yükselir. Bir bakıma Osmanlı Devleti‟nin hakimiyeti altında kalan topraklarda bulunan 

bugünün ülkelerinin alanı dünya yüzôlçümünün yaklaĢık %38‟ine, nüfusunun %40‟ına tekabül 

etmektedir. Bu oranlara, Osmanlı Devleti‟nin çeĢitli tarihlerde yaptığı savaĢlar sonucunda elde ettiği 

zaferler ve antlaĢmalar yolu ile etkilediği; Ġtalya, Ġngiltere, Norveç, Ġzlanda, LihteĢtayn, Fransa, 

Monako, Almanya, Ġrlanda, Cebelitarık, Ġspanya, Hollanda, Portekiz, Ġran, Danimarka gibi ülkelerin 

yüzôlçümleri ve nüfusları da hesaba katılırsa, bugünkü dünya topraklarının ve nüfusunun yarısından 

fazlasına hükmettiği sôylenebilir. Ayrıca Osmanlı Devleti‟nin hükmettiği asırlarda, Amerika ve 

Avustralya gibi yeni dünya kıtalarının henüz Avrupalılar tarafından bilinmemesi ve bu toprakların o 

dônemlerde çok az nüfus barındırması gôzônünde tutulursa, Osmanlı Devleti, dôneminin dünya 

nüfusunun %90‟ına yakın hükmettiği anlaĢılmaktadır. Bu değerlerden de anlaĢılmaktadır ki, tarih 

boyunca en uzun ve en geniĢ topraklara ve insanlara hükmeden tek devlet; Osmanlı Devleti‟dir. 

Osmanlı‟dan ônce olduğu gibi, bugünkü hakimiyetler de bile Osmanlı Türk hakimiyetinin zaman ve 

mekanına ulaĢılamamıĢtır. 
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Dünya siyasi haritasına bakıldığında; Osmanlı haritası üzerinde, ôzellikle Balkanlar, Kafkaslar 

ve Arap yarımadasının petrol bôlgelerinde, çok sayıda küçük yüzôlçümlü devletlerin yer aldığı dikkati 

çeker. Osmanlı haritasının pay edilmesinde, bôlgenin jeopolitik ônemi ve ekonomik potansiyelleri 

büyük rol oynamıĢ olduğu ve zamanın süper ezici güçlerin menfaatlerinin ôn planda tutulduğu apaçık 

gôrülür. Ancak, hazırlanan bu harita üzerinde, son bir asırdır, menfaat çatıĢmaları yüzünden huzur ve 

barıĢ sağlanamamıĢ, her bir noktasında sıcak çatıĢmalar olagelmiĢtir. Balkanlar‟ın tümü, Filistin, 

Basra Kôrfezi, Cezayir, Libya, Mısır, Kafkaslar, dünya üzerinde cereyan eden en Ģiddetli bôlgesel 

savaĢ bôlgelerini oluĢturmaktadır. Bugün bu haliyle, tüm bu bôlgeler, yeni bir kurtarıcı, yeni bir 

Osmanlı bekler durumdadır. 

Merkezi Türk Hakimiyet Teorisi, gelecekte yeniden uygulamaya konabilir mi? Elbette konabilir. 

�ünkü coğrafya buna müsaittir. Sadece tarihin tekerrür etmesi gerekmektedir. Tarih tekerrür eder mi, 

etmez mi? Bilinmez amma Ģu bir gerçektir ki, “Ġnsan düĢtüğü yerden kalkar.” Dünya hakimiyeti de 

ôyle. 
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Türklüğün En Eski Zamanları / Prof. Dr. Tuncer Baykara [s.277-307] 

Ege �niversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

 

GiriĢ 

Cengiz Han evl�dından Gazan Han zamanında, bundan tam 700 yıl ônce yazımına baĢlanıp, 

sonra 1304-1316 yılları arasında Ġlhanlı Hanı olan Olcaytu Han‟a takdim edilen Cami”üt-Tevarih adlı 

eser, Türk kavramı açısından çok dikkate değer bir giriĢle baĢlamaktadır. Bazı peĢin hükümler 

sebebiyle olsa gerek, bir kısım Türk tarihçileri tarafından ciddîye alınmayan bu giriĢte, kitabın 

düzenleyicisi ReĢideddin Fazlullah (1248-1318) ôzetle, “bugün (kendi zamanında) Moğol diye anılan 

bir kısım boyların vaktiyle Türk olduklarını” belirtip Ģôyle diyor:1 

“Mağrib diyarından Hind Denizi nihayetine kadar yaĢayanlar Türklerdir; „DeĢt-i Kıpçak, Rus, 

�erkes, BaĢgırd, Talas, Sayram, Ġbir, Sibir, Bular, Ankara Nehri, Türkistan ve Uyguristan diyarları, 

Naymanların kaldığı ErdiĢ (ĠrtiĢ) Gôlü, ĠrtiĢ, Karakurum, Altay Dağları, Organ/Orhun nehri, Kırgız 

diyarları, Kem-kenciyut, Moğolistan diye bilinen birçok kıĢlak ve yaylak yerleri ki Kireyitlerin diyarı, 

Onon, Keluren, Kôke-navur, Boyır-navur, Karkab, Kôyen, Ergenekon, Kalır, Selenge, Tôküm, 

Kalalçın-alt, �in seddine bitiĢik olan �tügün‟de hep onların (Türklerin) kabile ve boyları otururlar. 

Bugün de bütün „�in, Hind, KeĢmir, Ġran-zemîn, Rum, ġam ve Mısır‟a kuvvet ve Ģevketle 

hükmederler; Dünyanın meskûn olan kısımları onların idarelerindedir” (Moskva 1965, s. 72-75). 

Bu Türklerin en baĢında bugün Türkmen denilen Oğuzlar vardır; ayrıca Kıpçak, Kalaç, Kanklı, 

Karluk ve diğerleri de onlara mensupturlar. Hatta bugün Moğol diye Ģôhret bulan Celayir, Tatar, Uyrat, 

Merkit ve gayrileri de sayılabilir. Bunlara Kireyit, Nayman ve �ngütleri ve diğerleri eklenebilir…. Bütün 

bunların lehçeleri birbirine yakındır. Fakat bütün bu Türk kavimlerinin oturdukları yerlerin hava ve 

suyundan dolayı ôzellikleri biraz farklı olabilmiĢtir (s. 77). 

ReĢideddin bir kısım bilgileri yazılı kaynaklardan bir kısmını her kavmin bilenlerinden 

nakledeceğeni sôyleyerek Ģôyle devam eder: “Sahralarda oturan Türk kavimlerinin isimleri, Nuh 

Peygamber‟in oğlu olan Abulca Han‟ın oğlu Dib Yaquy Han‟ın dôrt oğlundan gelmektedir. Nuh 

Peygamber ona (Abulca Han) kuzey, kuzey-doğu ve kuzeybatı taraflarını verip gôndermiĢti. Dib 

Bakuy‟un oğulları Karahan, Orhan, Gürhan ve Küz-han idi. Karahan‟ın oğlu ise Oğuz‟dur. 

Oğuz‟a bazı kardeĢ ve amca çocukları dost olmuĢlardı; Oğuz‟un altı oğlu ve herbirinden dôrder 

torunu oldu. Sağ koldaki oğulları Kün, Ay ve Yulduz Han sol koldakiler ise Kôk, Tak ve Dingiz Han‟dır. 

Oğuz‟a uyan ve dost olan biraderz�de ve amca çocukları da Uygur, Kanklı, Kıbçak, Karluk, Kalaç ve 

Ağaçerilerdir. 

Oğuz‟a dost olmayan amcaları Orhan, Küz-han ve Kür-han, kardeĢ ve oğulları ile ilgili ayrıntılar 

bilinmiyor. Bunlar bugün Moğol diye anılacaklar ise de ilk ve asıl isimleri Moğol değildir. Ġlk kısım 
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Celayir, Sunit, Tatar, Merkit, Kürlevüt, Tolas, Tumat, Bulgacin, Kermucin, Urasüit, Tamgalık, Targut, 

Uyrat, Bergut, Korı, Telengüt, Kôstemi, Uryanka, Korıkan ve en sonda Sakayitler vardır. Bir de 

Taciklerin Moğol dedikleri Kireyit, Nayman, �ngüt, Tenkqut, Bekrin ve Kırkızlar sayılabilir. 

Bu arada bazı kavimler Ergenekon‟dan çıkmıĢ kabul edilirler. Genel ad verse sôz konusu 

olduğunda Tatarların üstün olduğu zamanlarda bütün kavimlere Tatar derler; Moğol üstün ise, ekser 

Türklere de Moğol denilir” (84-85). 

ReĢideddin, Oğuz Han‟ın torunları sayılan boyları belirterek doğrudan tarihî dôneme 

girmektedir. 

XIV. yüzyıl baĢlarında kaleme alınan Cihan Tarihinin giriĢinde, Asya‟daki en etkili millet olan 

Türklerin tarihine bôylece girilmektedir. Burada dikkati çeken, Türklerin doğrudan, dônemin 

telakkilerine uygun olarak Nuh Peygamber‟in oğlundan getirilmiĢ olmasıdır. O sırada Ġlhanlı ülkesinde 

etkili durumda olan Oğuzlar=Türkmenler dolayısıyla bôylesine bir giriĢ yapılmıĢ olmalıdır. XIII. yüzyıl 

ile XIV. yüzyılda, dünyada ve ôzellikle Ġslam Alemi‟nde Türk‟ün güçlü, Türk kavramının en etkili bir 

durumda olduğunu ilerde (Ġbn Haldun‟un Ģahitliği ile) de gôreceğiz. 

Türk‟e bugün yazılan bir eserde bôylesine tafsilatlı bir giriĢ yapmak, bunda ônceliği Oğuz Han‟a 

vermek tarihî vakıalara uygundur. 

Türk, dünyanın geçmiĢ bin ve yüz yıllarında da etkili ve ônemli bir unsur idi. Ġncelemeler milat 

yıllarından itibaren, adları Hsiung-nu/Hun olarak da geçmiĢ olsa Türklerin, dünyanın ônde gelen 

baĢlıca dôrt (veya beĢ) büyük gücünden birisi olduğunu belirtir (G. Ferrand). Gôktürkler, Karahanlılar, 

Selçuklular ve nihayet Osmanlılar büyüklüğün en çarpıcı ôrnekleridir. 

Türk‟ün ônemi ve etkisi geçmiĢte kalmamıĢtır. �ünkü Türk bugünün de en etkili kavramlarından 

birisidir. XX. yüzyılın sonlarında dünyayı etkileyen iki büyük güçten Sovyetler Birliği‟nin dağılması 

sonrasında ABD‟nin de aynı Ģekilde dağılabileceği gôzônüne alınmaya baĢlayınca, Ģu düĢünce 

dünyayı etkilemiĢtir: Gelecek yıllar veya yüzyıllarda kimlerin yıldızı parlayabilir? 

Türk‟ün bugün Türkiye Cumhuriyeti‟nde kullanılan anlamı ve kavram geniĢliği, son yüzyılın 

eseridir. XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti çôküĢ sürecine girince, kendilerini farklı gôrenler, birer ikiĢer 

ayrılınca, bazı insanların devletinden ayrılmak gibi bir düĢünceleri olmadı. Bir büyük kitle, devletine 

bağlı kalmaya devam etti. 1918‟de, Birinci Cihan Harbi sonrasında giriĢilen Millî Mücadele‟nin 

ardından devam eden devletin artık Osmanlı adıyla da bir bağı kalmadı. Bu sebeple, devletine 

sahiplenenlerin kendilerini, bir yeni ad ve kavram içinde hissetmesi gerekiyordu. Bu yeni kavram, 

pek�la Türk olabilirdi. Bôylece, 1920 sonrasında vaktiyle kendilerine hangi kıstaslarla Osmanlı dendiği 

ayrı bir konu olan, Osmanlı Devleti‟nin çocuklarının, artık “Türk” oldukları vurgulandı. Devletine, XX. 

yüzyılda sadık kalanlarının Türk olduğuna inanıldı. Bôylece “Türk”e, Batı‟da XX. yüzyılın ilk çeyreği 

içinde yepyeni bir anlam yüklendi. 
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Türke bu türden yeni bir anlam verilmesini, bugün, büyük siyasi güçler ve onların belirlemelerini 

kesin bir gerçekmiĢ gibi kabul eden bir kısım Türkler de kabul edilemez bulmaktadırlar. Oysa; “Türk”, 

belirli bir dar etnik veya dini küme olmaksızın, ortaya çıkan yeni gerçekler ıĢığında, olağan 

benimseme, bir kabullenme olmaktadır. Bu türden bir adın, üzerinde yaĢadığımız coğrafya için en 

yararlısı, hatta en iyisi olacağını Atatürk kesin ve açık bir Ģekilde gôrmüĢ ve gôstermiĢtir. Bu yalın ve 

kesin gerçek, içerdeki ve dıĢardaki „bilgiç‟lere (!) rağmen değiĢmeyecektir. 

Günümüzde, Türkiye‟deki durumu, tarihî geçmiĢ açıkça gôstermektedir ki, Türklerin kopup 

geldikleri Ġç Asya‟da bir büyük kitle olmuĢtur. ĠĢte bu büyük kümeden arta kalanlar, ayrı geliĢmelerin 

etkisiyle, kendilerine farklı adlar vermiĢ veya verdirilmiĢtir. Kazaklar, �zbekler, Kırgızlar, Türkmenler, 

Tatarlar, Uygurlar, BaĢkurtlar, Altaylılar, Sakalar, Tuvalar, Hakaslar vb. Bu isimler, vaktiyle kendilerine 

hakim olan baĢka büyük siyasi güçlerin de uygun buldukları adlardır. Ancak hepsinin konuĢtuğu dilin 

aynı olduğunu, dil bilginleri kesinlikle tespit etmiĢlerdir. Bunların tamamına Türk değil ama, Türk dilli 

(Türkçe konuĢan) halklar da denmektedir. Bu bütün isim sahipleri, adlanma konusunda, birçok 

yônden etkilenmek istenmektedirler. Tahmin edileceği gibi, Osmanlılar, eğer Batı Asya‟da ve Doğu 

Avrupa‟da aynı kültüre sahip büyük kitleyi bir siyasi birlik halinde toplayıp, bir yeni bileĢim ve oluĢumu 

gerçekleĢtirmemiĢ olsalardı, tıpkı, Kazaklar, Kırgızlar veya �zbekler gibi Osmanlı, Germiyanlı, 

Karamanlı, Saruhanlı gibi yeni milletler de çıkmıĢ olabilirdi. 

Vaktiyle Gôktürk Devleti dediğimiz büyük siyasi gücün hakim olduğu coğrafya içerisinde 

yaĢayanlar da kendilerine, daha uzak coğrafyadaki kardeĢlerinin verdikleri Türk adını pekala 

kabullenebilirler. Ancak bu hiçbir zorlama olmaksızın gerçekleĢmeli, olağan bir kabullenme olmalıdır. 

Türkler, gelecekte yükselebilecek milletlerden birisidir. �ünkü Türkler tarih içinde de en azından 

üç büyük zamanda dünyanın en büyük ve en etkili devleti olmuĢlardı. 

a. M.�. VI-V. yüzyılda, Sakalar, 

b. M.S. VI-VIII. yüzyıllarda Gôktürkler, 

c. M.S. XI-XVI. yüzyıllarda Selçuklular, Cengizliler,  Temürlüler ve Osmanlılar. 

Hemen belirtelim ki ilk dônemdeki ad, belki de yaygın olarak doğrudan Türk değildir. Ama 

bunların aralarında Türk olduğu, son yılların bilginleri daha bir açıklıkla sôyleyebilmektedirler (D. 

Sinor). Bu sebepledir ki Sakalar/Skitler kesinlikle sonraki zamanlarda Türk diye anılanların atalarıdır. 

Türk, hem geçmiĢ zamanların hem de günümüzün etkili bir kavramı ve halkıdır. Türkü bilmeden, 

tanımadan zaman ve dünyayı tam olarak tanımak ve bilmek mümkün olmayabilir. Bu yüzdendir ki 

Türk, daha mil�d yıllarından itibaren, kendilerinden daha çok komĢularının dikkatini çekmiĢ, bilinmek 

ve tanınmak istenmiĢtir. Bu sayededir ki Türklerin geçmiĢi hakkında, farklı zamanlarda ve farklı 

kaynaklardan bilgilere sahibiz. 

Gerçi, Türklerin içine girip onları çok iyi tanımadan, uzaktan ve kimi zaman kulaktan dolma 
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bilgilerle de Türkler anlatılmaya çalıĢılmıĢ ve anlatılmıĢtır. Elbette bütün bu tür bilgilerin de kendine 

gôre bir değeri vardır. Mitoloji ve efs�ne ile içiçe olan bu tür bilgilerin de bir gerçeği yansıttığına 

inandığımızdan, her bilgi ele alınmaya çalıĢılacaktır. 

Konuya girmeden ônce, büyük ve etkili bazı problemlerin bizi etkilediğini belirtelim. Bunlar 

baĢlıca iki ana kesimde ele alınabilir: 

1. Ġsim Meselesi, 

2. Mek�n Meselesi. 

1. Ġsim Meselesi: Türk lafzı, yaygın bir düĢünceye gôre ancak VI. yüzyılda gôrülür. Gerçi bu adın 

daha ônceki yüzyıllara, hatta bin yıllara kadar gittiğini ileri süren bilim adamları da vardır. Hatta ônceki 

yüzyıllarda da (IV. ve V. ) Türk adıyla ilgili bazı kayıtlar (Haussig) genel kabul gôrmüĢtür. Fakat V-VI. 

yüzyılda ortaya çıkan Türklerin eskiliği konusunda bazı bilim adamlarının ciddî Ģüpheleri vardır. 

ġüphesiz VI. yüzyılda ortaya çıkan bir kavramın, en azından dôrt-beĢ yüzyıl kadar sürebilecek bir 

hazırlık dônemi olmak gerekir. 

Gerçi, doğrudan yazılı tarihî kaynaklarda açıkça belirlenmese de, kimi zaman Türk‟ün ônceki 

yüz ve bin yıllardaki geçmiĢine gidebilecek bilgiler de çoktur. T‟ang sül�lesinin kurucusu T‟ai-tsung‟un 

çağının Türklerinden (Gôktürklerden) sôz ederken, kimi zaman onlardan Hun=Hsiung-nu diye 

bahsettiği, �in kaynaklarına da (T‟ang Sülalesi Yıllığı) yansımıĢtır. Gôktürk=Hsiung-nu/Hun 

devamlılığının pek çok kanıtı da vardı. Burada da açıkça bellidir ki Türk, sadece VII. yüzyılda değil, en 

azından yedi-sekiz yüzyıl ônceden beri mevcuttur. 

�ünkü 552 tarihinde Gôktürk Devleti‟ni kurduğu kabul edilen Bumin Kağan, bu zamana kadar 

bir baĢka kimlik taĢıyorken birden bu tarihte Türk olmamıĢsa, Bumin Kağan‟ın baba ve atalarının da 

Türk bütünlüğü içinde olması doğaldır. Nasıl ki 1881 tarihinde Osmanlı vatandaĢı olarak doğmuĢ, 

büyümüĢ ve yetiĢmiĢ olan Mustafa Kemal PaĢa, 1923‟te birdenbire Türk olmadığı gibi. Mustafa Kemal 

PaĢa‟nın sadece kendisi değil, baba ve anası gibi ataları da aynıdır ve onlar Osmanlı değil, Türktür. 

XIX. ve XX. yüzyılda herkesin ve tarihin gôzü ônünde Osmanlı ve Türk kavramları bôylesine içiçe 

girmiĢtir. Gôktürk çağında da Türk kavramı ile siyasî iktidarı elinde tutan devlet veya devletlerin adı 

karıĢmıĢ olabilir. Ancak yakın yüzyıl geliĢmelerinin ıĢığında, yabancı araĢtırıcıların bilimsel titizlik 

namına, Türklerin varlığını 552‟de baĢlatmalarını anlamak güçtür. 

Bu türden karıĢıklık sonraki yüzyıllarda da devam etmiĢtir. Hazarlar, Uygurlar, Karahanlılar ve 

Selçuklular da bôylesine isim olarak dikkati çekerler. Selçuklular zamanında, Avrupalılar bugün 

üzerinde yaĢadığımız topraklarda Türkler oturduğundan dolayı “Türkiye” dediklerinden bugün o 

devlete Türkiye Selçukluları diyebiliyoruz. Fakat tarihi dônemlerdeki bütün bu isimler yaygın ortak 

ôzelliklere sahiptirler. Kendileri bu ôzelliklerinin farkında olmadığından veya bu konuda titiz 

davranmadıklarından adları farklı olabiliyor. Fakat komĢuları onların hemen aynı büyük kültür birliğine 

mensup olduğunu gôrüyor ve yazıyorlardı. Türk adının yol açtığı yaygınlık doğrudan Gôktürk 
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çağından, Türk adını taĢıyan bir siyasi teĢekkülden meydana gelmiĢ olabilir. Fakat asıl ônemli olan 

mevcut büyük kültür birliğini farkeden komĢularının Araplar, Bizanslılar ve �inlilerin yazdıklarıyla 

durum daha iyi anlaĢılır olmuĢtur. 

�in kaynakları, farklı Ģekilde yazdıkları birçok boy ismini Gôktürklerle aynı dil ve kültüre sahip 

gôstermektedir. Türk kavramı, aynı zamanda ve asıl olarak bir kültür birliği demektir. Gôrülen o ki, 

Türk adını taĢıyan bir boyun ismi, kendisiyle aynı ôzelliklere sahip ôteki alt isimli boylara da 

yayılmıĢtır. 

Bilmek gerekir ki Türk hem bir isim hem de daha ônemlisi bir büyük kültürel birliktir. 

2. Mek�n= Coğrafya Meselesi: Türk‟ün belirli bir Ģekilde ele alınıp algılanmasında, mek�n 

büyüklüğü olumsuz bir ônem taĢımaktadır. Dünyadaki birçok etkili milletin, kendi coğrafyaları üzerinde 

belirli bir geçmiĢin içinden yoğrulup gelmesi esasındaki millet veya medeniyet tanımları, Türklerin 

geçmiĢine uymadığından bazı meseleler ortaya çıkıyor. 

Bôylece coğrafyanın geniĢliği ve farklılığı, Türk Devleti‟nin ve milletinin geçmiĢine yônelen 

sorular için olumsuzluk içeriyor. Bugün kendisine Türk diyenlerin yaĢadığı Anadolu sahasına Türkler 

sonradan geldiklerinden buradaki geçmiĢin bir dônemi, Türkler için yabancı idi. Buna karĢılık Türkçe 

konuĢanların (resmen de Türk dilli sayılan) yaĢadıkları yerlere Türklerin genellikle sonradan geldikleri 

ileri sürülürdü. Aynı Ģekilde yakın yıllara kadar (Sovyet zamanında) kendilerine “Türk” oluĢları ile ilgili 

herhangi bir bilgi sunulmayanların topraklarına geldikleri belirtiliyor ve Gôktürk zamanı ile 

sınırlandırılıyorlardı. 

Oysa, Türk ile ilgili bilgileri gôrdükten sonra, mesela, günümüz Kırgızistanı‟ndaki Issık gôl 

çevresinin Türkün en eski yurdu olabileceği ortaya çıkıyor. Ama aynı anda doğuda Gôktürklerin 

merkezi �tüken yôresi, XI-XIV. yüzyıllara kadar devam eden hatırası ile dikkati çekiyor. Aral denizi 

çevresi ile Hazar denizi etrafı da çok yônlü bilgiler içeren coğrafyalardır. ġimdiki Kazakistan sahası da 

Türkün en eski zamanlardan yaĢayıp geldiği yerler olarak kabul edilebilir. 

Coğrafya, Ģu halde konumuz için hem etkili, ama aynı zamanda çok geniĢ alanları içine 

alabilecek bir kavramdır. Bu geniĢ alanlara bugün Türkler dıĢındaki bazı devletler hakim 

bulunduğundan konu ciddî bir ônem taĢır. Türklerin hem ôncesinde hem de tarihî devirlerde, kendi 

ülkelerinin bir kesiminde yaĢadıklarının vurgulanması, ônemli siyasî sonuçlara da yol açabilir. Vaktiyle 

etkili olan bu endiĢe, “Türk” kavramından mümkün olduğunca az sôz edilerek giderilmeye çalıĢılırdı. 

Aynı durum bir kısım devletler için (Rusya, Ġran, �in ve Moğolistan) günümüzde de geçerlidir. 

ġimdi, Türk denilen o büyük denizin içine girmeye çabalayalım. Zihnimize takılan bazı sorular 

Ģunlardır: 

1. Türk kelime olarak nedir? Bu isim ne zaman ortaya çıkmıĢtır? Nasıl bir anlam taĢımıĢ ve Türk 

ile ilgili ôzellikler neler olmuĢtur? 
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2. Türk veya daha doğru bir deyimle Türklerin ataları ilk olarak nerede, hangi coğrafyada ortaya 

çıkmıĢtır? 

3. Türklerin ataları hangi tarihte ortaya çıkmıĢtır? 

Bunu bilmenin yolu, tarih metodunun içinde yer alan, daha alt üç yolla mümkün olabilir. 

a. Türk dilinin geçmiĢi, 

b. Türklerin tarihte yaĢadıkları sahalardaki arkeolojik kalıntılar, 

c. Türklerin veya komĢularının destanî bilgileriyle. 

Bütün bunlar, zaten kıt olan Türklerle ilgili yazılı bilgileri ancak tamamlayabilecektir. 

I. Türk Ne Demektir 

A. Türk-Türük 

1. Türk 

Türk adının telaffuzu y�ni seslendirilmesi dikkate değer bir dil meselesi olarak gôrülüyor. Her ne 

kadar bu isim günümüzde açık ve kesin olarak Türk Ģeklinde ise de, zaman içinde bir değiĢme ve 

geliĢme geçirip geçirmediği tartıĢılabilir. 

Türk adı farklı alfabelerde bu Ģekilde mi yazılıyordu? Arap alfabesindeki iml�sıyla ilgili olarak 

Terk/Türk benzerliğinden sôz edilebilmiĢtir. Arap kaynaklarında Türk ismi VI. yüzyıl sonlarından 

itibaren gôrünmekle birlikte T. r. k ünsüzleri arasında, o, u, ô veya ü seslerini açık olarak belirlemek 

güçtür. �nlülerin e, a, ı, i olmadığı kesinlikle açıktır. Arapçadaki telaffuz, belki de kalın olarak “Turk” 

Ģeklindedir. Araplar, en erken bir zamanda Türk‟ü bilmiĢler ve tanımıĢlardır. Ancak Arapçada Türk‟ün 

iml�sı, kalın ve ince ünlü iki “T” harfinden ince olanı (te) ile yazılıyordu. Bu sebeple Arapçada Turk‟taki 

“u” kalın ve sert bir sesli olmayıp, Arapça içinde “ü” veya ona yakın bir ses kabul edilebilir. �n Asyalı 

bir alfabeye sahip Süryani kaynaklarında da Tourkaye =Turkaye okunuĢu, kalın ünlü “u” okunuĢunu 

destekliyor. Bizans kaynaklarındaki seslere gôre bu isim u-o arasındaki bir Ģekilde okunabilir: Tourkos 

gibi. En eski (XI. yüzyıl) Rus kaynaklarında Tork olarak bilinmektedir. 

Türk‟ü erken devirlerde bilip tanıyan Batı komĢularının günümüzde yorumlanabilen tercihleri, 

“Turk” okunuĢu yônündedir (Araplar, Bizanslılar, Ruslar). Turk okunuĢu, erken dônemlerde, kavramı 

ilk duyan veya kaydeden kiĢinin tercihine gôre bilinmiĢ olarak yorumlanabilir. 

Türk dilinden kalan yazıtlarda, Gôktürk alfabesinin ôzelliği sebebiyle, “T” sonrası sesin “ô” veya 

“ü” olduğu kesindir. Buradan anlıĢılıyor ki tel�ffuzda “ü” sesi etkin bulunmaktadır. Alfabelerinin tanıdığı 

imk�nlara gôre XI. yüzyıldan sonra tanıyanlar da hep bôylesine bir okunuĢu kaydetmiĢlerdir. Bôyle 

olunca Arap alfabesiyle, VI. yüzyıldan itib�ren gôrülen T.r.k iml�sı kesinlikle Türk okunmalıdır. 
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2. Türük 

Türük Ģeklindeki iki heceli iml�, hem geçmiĢte (VIII. yüzyıl) hem de günümüzde gôrülmektedir. 

Bugünkü Türkler, aynı büyük kümeden bazı insanlar ve ülkeler tarafından iki heceli olarak ifade 

edilmektedir: Türük. A. Battal Taymas‟tan ôğrendiğimize gôre XIX. yüzyıl sonlarında Kazan ve Kırım 

Türkleri, kelimeyi Türük Ģeklinde telaffuz ederlermiĢ (A. Battal Taymas). S.M. Arsal da Ģôyle der:2 

“Türük kelimesi, Türk isminin yanlıĢ bir telaffuzu ve iml�sından baĢka bir Ģey olmasa gerektir. Birçok 

(Türk) lehçeler(in)de bugün de Türk isminin Türük telaffuz olunduğu malumdur.” Buna benzer Ģekilde, 

Macarcadaki Tôrôk Ģekli de dikkate değer bir ôrnektir. 

Gerçekten de VIII. yüzyıla ait Gôktürk metinlerinde, bu dile ait alfabede Türk yanında Türük Ģekli 

de bulunmaktadır. Ayrıca Uygurca Oğuz Destanı‟nda, Oğuz Han‟ın akıl danıĢtığı kimselerden birisinin 

adı Uluğ Türük idi (Bang-Rahmeti, Oğuz Destanı). 

Japon Bilgini Prof. Masao Mori (1921-1996), Türk ve Tôrük adları üzerindeki bir incelemesinde 

Tü-küe/Tucue‟nin doğrudan Türk‟ü karĢıladığını kabul eder (G. E. Pulleyblank‟e katılır). Gôktürk 

metinlerinde mevcud olan iki ayrı imladan Türük‟ün, �in kaynaklarında Kağnılı anlamındaki Tieh-le‟nin 

Türkçe karĢılığı olduğunu belirtir. Kağnılı boyları, eski büyük hakanlığın daha ziyade batı kanadında 

oturmakta idiler. Prof. Mori‟ye gôre Batı kanadındakiler kendilerine Türük, fakat doğu kanadındaki 

boylar ise Türk sôyleyiĢ ve imlasını kullanmıĢlardır. 

Prof. Mori‟nin belirlediği bu gerçek, milat yıllarından ônceki bir büyük birliğin, Türk adını 

kesinlikle bilemediğimiz, fakat Batı/Yunan ve Roma kaynaklarının Skit, Ġran kaynaklarının ise Saka 

dedikleri Hakanlığın içinde oluĢan bir netice olabilir. 

Bir kısım araĢtırıcılar, Türk‟ün “türemek = yaratılmak, var edilmek,” fiilinden çıktığını düĢünerek, 

iki heceli Türük Ģeklini olağan gôrmektedir. Türkçenin iç ahenk kuralları gereğince kelimenin, Tôrôk< 

Tôrük< Türük Ģeklinde ve geliĢmesi olağandır. 

B. En Eski ġekil ve Anlamı 

1. Türk‟ün En Eski ġekli 

Türk‟ün en eski Ģeklinin iki heceli olması gerektiğine dair, XX. yüzyılın son çeyreğine kadar 

süren bir yaygın kabullenme vardır. �incedeki Tu-küe imlasının da etkisiyle, iki heceli isim konusunda 

bilginlerin teklifleri olmuĢtur. Marquart ve P. Pelliot, Türküt, P. A. Boodberg Türküz, S. G. Clauson ise 

Türkü kabul ederler. Hatta bu adın, Tôrôk‟ten baĢlayarak Tôrük< Türük gibi iki heceli Ģeklinden tek 

heceli Türk Ģekline geçtiği, geliĢtiğini kabul edenler de (L. Bazin) vardır. 

Ancak, en son araĢtırmalar (G. A. Pulleyblank) �incedeki Tu-küe Ģeklinin tek heceli olduğunu 

gôstermiĢtir. Daha da ônemlisi bu isim Gôktürklere ait ve VI. yüzyıldan kalma Bugut kitabesinde 

(Litviç-KlyaĢtornıy) soğd alfabesiyle tek heceli olarak yazılmaktadır: Türk. Prof. Denis Sinor, daha 

milat yıllarında Latin ve VI. yüzyıl Bizans kaynaklarında da tek heceli olarak Türk iml�sının esas 
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olduğunu belirtir. 

Türk, aslında tek heceli olup, ancak zaman içinde ve farklı coğrafyalarda, halkın mahallî 

sôyleyiĢi olarak (Kazan, Kırım) iki heceli olmuĢ ve bu tür sôyleniĢ, VIVII. yüzyıldan baĢlayarak 

yüzyıllardır devam etmiĢtir. 

2. Anlamı 

a. Türk her Ģeyden ônce bir kiĢi oğlunun, yani insanın adıdır. Uygurca Oğuz Destanı‟nda Oğuz 

Han‟ın danıĢtığı akıllı kiĢinin adı “Uluğ Türük” idi. Gôktürk metinlerinde de Türk Bilge Kağan, 

kendisinin aynı zamanda “kiĢi oğlu” ôzelliğini vurgularken, bu gerçeği yansıtmıĢ olabilir. 

Türk, �n Asya mitolojisinde ise Nuh Peygamber‟in torunu, Yafes‟in oğlunun adıdır. Genelde 

kavim ve kabilelerin, bu arada Türk Boylarının birer kiĢiye bağlanması geleneğinden çıkmıĢ olması 

gereken bir riv�yete gôre de Türk, Nuh Peygamber‟in torunu, yani Yafes‟in oğullarından birisidir. Bu 

sebeple Uluğ Beğ‟in eserinde kendisine Türkçe “Yafesoğlan” da denmektedir. Onun olağan kabul 

edilebilecek kardeĢleri yanında, �in ve Rus‟un da olması, apayrı bir riv�yetin yankısı olsa gerekir. Bu 

arada hemen ilave edelim ki Uluğ Beğ‟in eserinde Osmanlıların atalarının 15 gôbekte Oğuz Han‟a 

ulaĢtığı riv�yeti yanında, onların 55. nesilde Maçin bin �in bin Yafes bin Nuh‟a ulaĢtıkları da belirtilir. 

�nemli olan, XII-XV. yüzyıllarda, doğrudan Türk adlı bir insanın, bir zamanlar Issık gôl 

dolaylarında yaĢamıĢ olmasına inanılmasıdır. Gerçi bu inanıĢın esası, Tevrat riv�yetleri ile baĢlamıĢ, 

sonraki Ġslam devri kaynaklarının bilgileri ile yaygınlaĢmıĢtır. Ancak bunlar arasında da farklılıklar 

mevcuttur. Mesela; ReĢideddin‟in sôz ettiği Oğuz Destanı‟nda Yafes‟in oğlu Türk değil, Olcay Han‟dır. 

Hatta doğrudan Yafes‟e bu adın (Olcay) verildiği dahi sôylenirmiĢ. 

Türk, bir tür aile içi iliĢkilerle ilgili bir kelime de sayılabilir. Netekim Türkün, BaĢkırtlarda kadının 

baba-evinden getirdiği mal (mesela hayvanlar=atlar) demektir (Togan, Hatıralar). Benzer bir kelime 

Tôrkün, Kırgızlarda da mevcuddur. 

b. Türk, ayrıca Türkçe bir kelime olarak da bir anlam taĢımaktadır. “Türk”ün anlamı ile ilgili 

olarak Gôktürk Devri Türkçesindeki metinlerde açık bir kanıt yoktur. Fakat muhtemelen “Türk”, 

Gôktürk çağından sonra da aynı anlamda bir kelime olarak Uygur çağı Türkçesinde devam etmiĢtir. F. 

W. K. Müller‟in tespit ettiğine gôre metinlerde Türk, “erk” ile birlikte geçmekte ve “kuvvetli, güçlü” 

anlamında olmaktadır. Bu anlamı, Türkçe metinlerin ruhuna da uygundur. Bir kısım araĢtırıcılar 

Türk‟ün bu anlamı sebebiyle, Türkler tarafından bir kavim adı olarak benimsendiğini ileri sürerler. 

Türk kelimesinin yukarda sôzünü ettiğimiz anlamı, bu kelimenin gôrüldüğü Türkçe belgelere 

gôre açıklanabilir. Gôktürk yazıtlarında “Türk yiğit Beyler, buyruklar, tigitler” geçtiği gibi, Uygurca 

metinlerde de “Türk çerig” biçiminde de gôrülüyor. Buradaki “Türk”, yukarda sôzü edilen anlama gôre, 

yani “güçlü, kuvvetli” olarak açıklanabilir. Kutadgu Bilig‟de de “erk” ile birlikte geçtiğinde Türk, “güç, 

kuvvet” anlamındadır. Ancak orada, Türk artık bir millet adı olarak da vardır. 



  376 

KaĢgarlı Mahmud, XI. yüzyıl sonlarında kaleme aldığı eserinde Türk adının anlamıyla ilgili 

bilgiler de vermektedir. Ona gôre Tanrı‟nın doğrudan kendi kavmine verdiği bir isim olan Türk aynı 

zamanda “kemal, olgunluk çağı” anlamındadır. 

Türk kelimesi, ilk zamanlardakine yakın bir anlamını �ağataycada da korumuĢtur. Babür‟ün 

çağında (1483-1530) Türk “mert, yiğit, kahraman ve cesur asker” gibi anlamlarda idi: “Türk ve 

merdane ve kılıçlık yiğit idi”. “Ahmet Bek, “Türk kiĢi, veli merdane ve devlet-hak idi” denmektedir. R. 

Rahmeti Arat, Babürname‟yi sadeleĢtirirken buradaki “Türk”e “kaba” m�n�sını vermiĢtir. 

XI. yüzyılda Selçuklu Devleti‟nin kuruluĢundan sonra Ġran etkisiyle olsa gerek, bazı yôrelerde 

Türk‟ün anlamı biraz değiĢmiĢtir. XIII. yüzyıldan itibaren Türkiye Selçuklularında (A. Eflaki ve Elvan 

�elebi) baĢlayarak “saf, sade-dil ve bahadır”, hatta “kaba” anlamı belirmeye baĢlamıĢtır (Elvan 

�elebi). �ünkü Türk, bir yônüyle Ģehirlerde oturmayan kimseler gibi bir anlam kazanmaya baĢlamıĢtır. 

ġehirlere yerleĢenler ise, artık o Ģehrin kimliği ile (Ģehrî) anılır olmuĢlar, “Türk ve Ģehrî” ayrı iki zümre 

gibi gôsterilmiĢtir. 

Osmanlı devrinde, ôzellikle XVI. yüzyıl sonrasında Türk‟ün anlamı da yukardakilerin bir devamı 

niteliğindedir. 

Yakın zamanlar: XIX. yüzyılın insanı Ahmed Vefik PaĢa‟nın Lehçe-i Osmanîsi‟ne gôre Türk, 

“sahra-niĢin olub ġehristana dahil olmayanlara Türk ve Oğuz ism-i umumisi kalmağla ileride Türk 

tabiri kaba, rustaî (kôylü), Oğuz sade, safdil, manasına sarf olunmuĢtur” denmektedir. Batı 

Türklüğünde, Oğuz ile Türk‟ün anlam olarak birbiriyle karıĢmıĢ olduğunu da belirtelim. 

3. BaĢka Milletler 

Türk‟e komĢu olan milletler de Türk kelimesine belirli bir anlam vermiĢlerdir. Bunlar arasında 

ôzellikle �inliler ve Araplar dikkati çeker. �in kaynaklarına gôre Türk (=T‟u-küe/Tu-chueh) “miğfer-

tulga” anlamında imiĢ. Türkler bu adı, oturdukları yôredeki miğfer=tolga biçimindeki dağın Ģeklinden 

almıĢlar imiĢ. 

Geçen XIX. yüzyıldaki araĢtırıcılar Türk adının anlamı olarak, �in kaynaklarının belirttiği bu 

anlamı hep ônde tutmuĢlardır. Gerçekten de Hoten (Sakalarının) dilinde “ôrtü, kapak” anlamında 

Tturak kelimesi (Türkçesi kapqag) vardır. Bu sôz kavim adı olarak Türk ile aynı olduğundan �in 

kaynaklarının ifadesinin bir temeli vardır. Fakat bu yorum, sadece bir kelime benzerliğine 

dayandığından, sonraki devirlerde, kültürel bakımdan herhangi bir etkinliği olmamıĢtır. Bu arada Arap 

harfleriyle Türk ile aynı yazılan bir Farsça kelimenin anlamı da miğfer-tolga demektir. 

Araplar, Türk‟e Arap alfabesindeki yazılıĢı sebebiyle daha değiĢik bir anlam da yüklemiĢtir. 

Daha ônce de belirttiğimiz gibi, terk ile Türk aynı sessiz harflerle T. r. k yazılıyordu. Cahiz baĢta olmak 

üzere birçok Arap kaynağı ve bu arada coğrafyacılar, Türk‟e, “terk”e bağlı bir anlam vermiĢlerdir. Bir 

kısım insanlar Yecüc-Mecuc seddinin ôtesinde terk edilmiĢ bir kavim olduklarından dolayı, o insanlara 
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terk yani terk edilmiĢ olan anlamında Türk denmiĢtir. Gerdizî‟ye (ô. 1048) gôre Türk diyarı insandan 

hali, yani terk edilmiĢ olduğundan bu ad verilmiĢtir: “Mamurluktan uzak olduğu için Türkistan ülkesine 

Türk adı verildi”. 

Türk, yukarda da belirttiğimiz üzere, Türklerin genellikle Arap alfabesini kullandıkları 

zamanlarda, on dokuzuncu yüzyıl sonlarına kadar Arap alfabesinde esas olarak t. r. k “Terk” diye de 

okunacak biçimde yazılırdı. XIX. yüzyıl sonlarında bir kısım Türkler, bunu “terk”den ayırmak ve açık 

olarak “ü” okutmak üzere bir vav harfi eklemek istediler (T. u. r. k). Ancak Türk‟ün, yüzyıllardır devam 

edegelenin aksine bôyle yeni bir iml� ile yazılıĢı ônceleri hayli yadırgandı ve “Türk”ü yeni Arap alfabeli 

iml�sı ile yazanlar “Vavlı Türk” diye küçümsendi. 

C. Yeni M�n�landırmalar 

1. KaĢgarlı Mahmud‟a gôre, Türk hakkındaki en eski bilgilerden birisini vermiĢ olan KaĢgarlı 

Mahmud, 1074‟te yazdığı eserinin Türk maddesinde (Besim Atalay �evirisi, I, 350-351) Ģôyle 

demektedir: 

“Türk Tanrı yarlığayası Nuh‟un oğlunun adıdır. Bu Tanrı‟nın, Nuh‟un oğlu Türk‟ün oğullarına 

verdiği bir addır… Türk sôzü Nuh‟un oğlunun adı olduğundan bir tek kiĢiyi bildirir: Oğullarının adı 

olduğunda „beĢer‟ kelimesi gibi çokluk ve yığını bildirir. Nitekim Rum kelimesi Ġshak oğlu Iysu‟nun oğlu 

Rum‟un adıdır; oğulları da bu adla anılmıĢtır. Türk kelimesi de bôyledir. 

Bize ad olarak Türk adını Ulu Tanrı vermiĢtir dedik. �ünkü (Ġslam Peygamberi‟nin sôylediği) 

hadis Ģôyledir: Yüce Tanrı „benim bir ordum vardır, ona Türk adını verdim, onları Doğu‟da 

yerleĢtirdim. Bir ulusa (kavme) kızarsam Türkleri o ulus üzerine musallat kılarım‟ diyor. ĠĢte bu Türkler 

için bütün insanlara karĢı bir üstünlüktür. �ünkü Tanrı onlara ad vermeyi kendi üzerine almıĢtır. Onları 

yer yüzünün en yüksek yerinde, havası en temiz ülkelerinde yerleĢtirmiĢ ve onlara „Kendi Ordum‟ 

demiĢtir. 

Bununla beraber Türklerde güzellik, sevimlilik, tatlılık, edeb, büyüklerini ağırlamak, sôzünü 

yerine getirmek, sadelik, ôğünmemek, yiğitlik, mertlik gibi sayılmaya değer nitelikler gôrülmektedir”. 

2. Türk adının XIX. ve XX. yüzyıl bilginlerince, araĢtırmaları sonucunda teklif edilen anlamları da 

bulunmaktadır. Bir yaygın yorum, Türk‟ü, “tôrü-mek= türe-mek” kôküne de bağlamaktadır. Nasıl “yürü-

mek” mastarından yôrük veya yürük varsa, “türe-mek”ten de, türemiĢ, var olmuĢ, yaratılmıĢ 

anlamında Tôrük kelimesi ortaya çıkmıĢ olabilir. Zaten “Türk” adının yaygın bir Ģekli de Tôrük=Türük, 

biçiminde olup bu da “var olmuĢ, ortaya çıkmıĢ, bir Ģekil kazanmıĢ” anlamında olabilir. Hatta “Türk”ün 

bu anlamı, KaĢgarlı Mahmud‟un sôyledikleri ile de desteklenebilir. 

Türk‟ün belirli bir kôkten çıktıktan sonra, anlam bakımından geliĢmiĢ olabileceği ileri sürülüyor. 

Buna gôre Türk, ôncelikle “var olmuĢ, türemiĢ” anlamında olmuĢ, daha sonraki bir dônemde “güçlü, 

kuvvetli” anlamlarını kazanmıĢtır. Gerçi G. Clauson gibi, Türk‟ün “sert, güçlü, kuvvetli” m�nasının G. 
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Nemeth‟in ileri sürdüğü kadar etkili olmadığını sôyleyen bilim adamları da vardır. Fakat XI. yüzyıla 

doğru bu anlam da yumuĢayarak, “geliĢmiĢ, kem�le ermiĢ, olgunlaĢmıĢ” Ģekillerini almıĢtır. 

Ġbrahim Kafesoğlu, bilinenleri Ģôyle ôzetlemiĢ idi (Tarihte Türk Adı; Ġslam Ansiklopedisi, Türkler 

mad): Türk kelimesinin ilk ortaya çıkan Ģeklinde “var olmuĢ, yaratılmıĢ, Ģekil kazanmıĢ” yani “varlık ve 

insan” manası seziliyor. Uygur metinlerinde ise Türk‟ün “güçlü, kuvvetli” anlamı vardır. Daha sonra ise 

KaĢgarlı Mahmud devrinde artık “olgunluk” anlamı yüklenmiĢtir. “Türk” XI. yüzyılda artık “kem�le 

ermiĢ ve olgun” anlamındadır. 

Türk kelimesinin anlamı olarak, “nizamlı, düzenli ve tôreli” demek olduğunu ileri sürenler de 

vardır. 

Gôrülüyor ki Türk anlam olarak oldukça belirgin bir geniĢliğe sahiptir. 

Kısaca yeniden ôzetlersek: Türk adı, bu Ģekilde Türkçenin eski kültür kelimelerinden birisi olarak 

milattan ônceki bin yıl sonlarında oluĢmaya baĢlamıĢ, milat yıllarında kesin olarak bir küme insanı, bir 

halk topluluğunu karĢılayan, içine alan bir ôzellik kazanmıĢ olmalıdır. Bôylesine bir anlam ôzdeĢliği 

sebebiyle, benzer ve ortak ôzellikler içeren, fakat kendilerine ayrı alt isimler de verilen insanlar 

(Türkler) için de birleĢtirici bir ad olmuĢtur. 

Gôktürk Devleti, ismiyle ve cismiyle, kısacası her Ģeyi ile tam bir Türk Devleti idi. Bu devletin 

Türk varlığının ve Türk adının, insanlığın değil, ancak uluslararası ve ôzellikle Batı dünyasındaki tarih 

sahnesine çıkıĢı çok etkili olmuĢtur. Bôyle bir siyasi birlik, kendi zamanında Türk oluĢu ile, hem siyasi 

hem kültürel büyük etkiler yapabiliyordu. Asya ve Avrupa‟nın bir kesimini birleĢtiren bu büyük devlet, 

muhakkak mirasa sahip olmuĢtu. Aynı Ģekilde adıyla olmasa da, siyasî birliği sebebiyle, Osmanlı 

Devleti‟nin etkili durumunu ve Türklük açısından ônemli katkılarını, ilerde ayrıca sôz konusu 

edebileceğiz. 

II. Türk‟ün Ġnsan Boyutu 

A. Türk Ġnsanı ve Fizikî  

�zellikleri 

Kendilerine Türk adı verilenler acaba kendileri veya komĢuları tarafından nasıl tanınmakta ve 

nasıl bilinmektedir? Türk‟ün kendisine mahsus bir tipi, konuĢması, edası veya giyimi var mıdır? 

Mesela X. yüzyılın Arap coğrafyacısı Ġstahrî (951 m.), Halaç/Kalaçlar hakkında, onların Türk tipinde 

olduklarını, Türkçe konuĢtuklarını ve Türkler gibi yaĢadıklarını belirtmiĢtir. X. yüzyılın bu gerçeği, 

ôncesinde ve sonrasındaki olup bitenlerle de birlikte düĢünülebilir. ġu halde Türk için, ôncelikle tipi, 

sonrasında dili ve en sonunda hayat tarzı sôz konusu edilebilir. Ancak burada biz, konuyla dolaylı 

ilgisi sebebiyle bunlardan kısaca sôz etmek durumundayız. 

1. Türk‟ün Tipi 
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Türk, X-XI. yüzyıllarda, komĢularınca artık belirli bir tipe ve fiziki ôzelliklere sahip insanlar kabul 

edilmiĢlerdir. Bôylesine fizikî ôzelliklere sahip oluĢ, muhtemelen Türk adının yaygınlaĢmasında da en 

ônemli etkendir. 

Kendilerinde ortak ôzellikler gôrülen kimselere onlar kendilerine, ôzlerine kiĢi grup veya devlet 

adı olarak neyi benimserse benimsesinler komĢuları tarafından Türk olarak adlandırılmıĢlardır. Ġlk 

Osmanlı dôneminin tarihlerinde, devlet hayatıyla ilgili olarak hiç Türk geçmediği halde, komĢularıyla, 

ôzellikle Avrupalılarla iliĢkilerde temas edilen Osmanlı insanları hep Türk olarak bilinmektedir. 

Türk, bôylece aynı ôzellikler içeren insanların ortak bir adı olmuĢtur. Peki bu ortak ôzelliklerin 

fizikî yanı ve yônü neler olabilir? 

Türk ôncelikle yüzüyle dikkati çeker ve Türk‟ün yüzü komĢularına gôre daha çıkık elmacık 

kemikli ve çekik gôzlüdür. Burada dikkati çekmek istediğimiz husus, bu türden ôzelliklerin 

“komĢularına gôre” belirlenmiĢ ve tespit edilmiĢ olmasıdır. �ünkü yukarda saydığımız çıkık elmacık 

kemikli ve çekik gôzlü oluĢ, �inlilere gôre geçerli olmayıp, batıdaki komĢularına Ġranlılara veya Yunan-

Romalılara gôredir. Aslında Türk‟ün dıĢ gôrünüĢü �inlilerden ve Moğollardan da farklıdır. Batıdan 

bakılınca ilk anda bunlar arasında bir fark yokmuĢ gibi gôrünse de, Türk kendisine mahsus ôzellikler 

içerir. 

Bu arada Türkleri etkileyen ve ĢaĢırtan, Türk‟ün ilk gôrenlerin kendi etraflarına gôre hayli farklı 

olduklarından Türkleri abartarak tasvir etmeleridir. “Basık burunlu, geniĢ yüzlü, nerede ise hiç yokmuĢ 

gibi küçük gôzlü” tasvirlerin gerçeği tam aksettirmediği açıktır. Oysa daha erken devir Arap 

kaynaklarında “basık burunlu, küçük gôzlü, geniĢ ve ôrsle dôvülmüĢ kalkan gibi kırmızı yüzlü, yapıĢık 

kulaklı Türkler” tasvirleri vardı. ġüphesiz bütün bu tasvirler, olumsuz bir bakıĢ açısının etkisiyle 

kaleme alınmıĢlardır. 

Günümüzde, Türk‟ün gerçek fizikî ôzelliklerini çok daha sıhhatle belirleyebiliriz. �ünkü 

devrinden kalmıĢ ve yazıya değil, doğrudan resmedilmiĢ veya kazınmıĢ gôze hitap eden bilgi 

imk�nlarımız vardır. �ncelikle, daha ônceki yüz ve hatta bin yıldan kalmıĢ olanlar da dahil olmak 

üzere, ôzellikle VI. yüzyıldan sonraki Gôktürk çağından yüzlerce heykel bilinmektedir. Bir tür mezar 

taĢı, mezarda yatan kiĢinin kendi tasviri kabul edilebilecek bu eski Türk mezar heykelleri, Türk 

insanının, ôyle tasvir edildiği kadar çekik gôzlü veya “mongoloit” olmadığını açıkça gôstermektedir. 

Gôktürk çağı heykellerinin en güzel ôrneğini Kôl-tigin‟e ait kabul edilen baĢ heykeli 

gôstermektedir. Bu heykelin gôsterdiği Türk, baĢka ôrneklerine daha geç zamanlarda mesela XIII. 

yüzyılda Türkiye Selçuklu Sultanlarının, mesela Alaeddin Keykubad‟ın (ô. 1237) çinilerdeki resimlerine 

benzemektedir. Burada, yukardaki yazılı tasvirlerin belirttiği bir aĢırı ôzellik yoktur. Aksine, belirli bir 

ten�süb, uyumlu ve ahenkli bir gôrünüĢ etkendir. 

Türkler, VIII. yüzyıldan sonra, her türlü faaliyetine katıldıkları Ġslam Devleti‟nin, ôzellikle Abbasi 

Halifeleri devletinin gôrsel kaynaklarında açık olarak tasvir edilmektedir. Minyatürlerdeki tasvirler, 
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Ģüphesiz yapan ressamın çevresinde çok bulunan tipleri de yansıtmıĢ olabilir. Bunu en iyi Ģekilde 

Oğuz Han Destanı‟nın ReĢideddin Fazlullah‟ın ünlü eseri Cami üt-Tev�rih nüshalarındaki Oğuz Han 

ile ilgili minyatürlerin, yazmalardaki ayrılığında gôrebiliriz.3 

Türk, bugün kesinlikle bin yılı aĢkın bir süredir fizikî çehresiyle de kesin olarak takib 

edilebilmektedir. Bu fiziki çehredeki ôzellikler, iklim, coğrafya Ģartları ve ôteki insan unsurları ile her 

yerde aynı ôzellikler gôstermeyebilir. Bunun için, uygun coğrafyalardaki uygun mek�nlar, aslî 

ôzelliklerin yaĢamasında daha etkin olmuĢlardır. 

Türkler, kadınıyla, erkeğiyle kendilerine mahsus ôzellikleri olan, daha da ônemlisi hemen bütün 

komĢularının güzel buldukları insanlardır. Türk‟ün “güzel” oluĢunun veya “güzel” sayılmasının 

kaynaklara bakınca abartılı bir yanı yoktur. XI. yüzyıl insanı KaĢgarlı Mahmud Türk‟ün ôzellikleri 

arasında en baĢta “güzelliğini, sevimliliğini ve tatlılığını” saymaktadır. XII. yüzyıl kaynağı Mücmel üt-

Tev�rih, Türk ün güzel, fakat kan dôkücü ôzelliğinin yıldızına ait bir talihlilik olduğunu belirtiyor. 

Türklerin “güzel” insanlar oluĢu, Orta �ağ Ġran edebiyatında çok etkilidir. Yağma ve �iğil Türk 

boylarının güzel insanları yanında Hıta ve Hoten Türkleri de güzel ôzellikleri ile ünlüdürler. Bu etkilerin 

izleri Osmanlı-Türk edebiyatında açık olarak gôrülür. 

Türk‟ün kendisine mahsus hemen bütün ôzelliklerini, yakın yüzyıllarda en açık olarak gôsteren 

Osmanlı Devleti‟nin kuruluĢ yıllarındaki, Beğ ve Sultanlarının tanımları, Türk tanımı için ônemli 

sayılabilir: XVI. yüzyılda kaleme alınmıĢ olan Kıy�fet‟ül-Ġns�niyye fî ġem�ili‟l-Osmaniyye mesela 

1389‟da Kosova‟da Ģehid olan Murad Beğ‟i Ģôyle tanımlıyor: 

“Orta boylu, değirmi suretlü, mübarek yüzü etlü, kırmızı ak benizlü, Ģehla gôzlü, mül�yim ve l�tif 

sôzlü, çatma kaĢlu, iri incü diĢlü, Ģahin bakıĢlu, koç burunlu, müb�rek sakalı seyrek, kird (yuvarlak) ve 

mevzun, sebeleti (bıyıkları) bahadır�ne, çenesi uzun, gerdeni (boynu) bülend (yüksek), sînesi basit 

(geniĢ), kolları kavi (güçlü) ve tavil (uzun), ôzengiliği bî-misl…, barmakları etlü, mehib sel�betlü”. 

Osman Gazi, yukardakilerden de daha sade olarak tanımlanır: “Orta-uzun boylu, yassı 

yağrınlu… kaĢı siyah ve çatma, el� gôzlü, koç burunlu, değirmi yaraĢık seyrek sakallu, iri diĢlü, kaba 

avazlu, arslan betimlü” veya Orhan Gazi; “kaĢları hilal gibi çatma… ela gôzlü, koç burunlu, tatlu sôzlü, 

sinesi yassı, alnı açuk…. pençesi arslana benzer, yaraĢuk sakallu, bahadır�ne bıyıklu” idiler. Yıldırım 

Bayezid‟e “koç burunlu, koy heykellü”, �elebi Sultan Mehmed‟e “ince uzun boylu” denmektedir. II 

Murad Han‟ın burnu “rast” yani düz imiĢ, Fatih Sultan Mehmed de “uzun boylu” olarak tanımlanıyor. 

Türk‟ün fizikî ôzellikleriyle ilgili olarak, �in kaynaklarındaki resimlere, Saka/Skit ve sonraki devrin 

arkeolojik bakiyelerine, heykel ve kabartmalarına da bakabiliriz. XI. yüzyıldan sonra giderek artan 

münyatürler de Türk insanının gôrünüĢünü belirlemek için yararlı olabilecektir. 

Türk‟ün gôrünüĢü, onun yaĢadığı yerden, coğrafyasından ve ikliminden büyük ôlçüde 

etkilenmiĢtir. Bu etkilenmeyi, coğrafya ve iklimin, hava ve suyun Türklerin Ģekillerini etkilediğini XIV. 

yüzyılın baĢlarında ReĢideddin de açık olarak belirtmektedir. 



  381 

2. Türk‟ün Temel �zellikleri 

Ġlk bakıĢta etkili olan fizikî ôzelliklerinin yanında, dıĢardan gôrülmeyen, fakat onu Türk yapan 

ôzellikleri vardır. Bu türden ôzellikleri, Türk‟ü yakından tanıdıktan sonra herkes kabul ve teslim 

edecektir. 

Arap müellifi Cahiz‟den (ô. 869) itibaren, Türk‟e verilen ve yüklenilen ôzelliklerin baĢlıcaları 

Ģunlardır: 

1. Türk, edepli, terbiyeli, akıllı ve temiz kalplidir, hazimlidir; hoĢgôrülüdür; tedbir sahibidir. 

2. Türk yerini, yurdunu çok sever. Ondan ayrı düĢtüğünde orasını her zaman ôzler. 

3. Türk, sağlam yapılıdır, cesurdur, kahramandır. Ġyi savaĢır. Türk ancak korkulması 

gerekenden korkar. Türkler iyi savaĢçı oluĢları sebebiyle, bütün Orta �ağlar boyunca, dünyanın da en 

seçkin askerlerinden sayılmıĢlardır. 

4. Türk temiz kalplidir, açık sôzlü ve açık yüreklidir. Onun bazen “saf” ve “sade-dil” olarak ifade 

edilen4 bu güzel ôzelliği, zamanla yadırganacak, adeta „ahmak‟ gibi bir anlama kadar gidecektir. 

5. Türk namusludur, güvenilir insandır. 

6. Türk, teĢkilatçıdır; dolayısıyla itaatin, emir-komutanın ne olduğunu bilir. O yalnız olduğunda iyi 

bir ônder olduğu halde, baĢında kendisinden daha üstün yetenekli birisi olduğunda ona severek itaat 

eder. 

7. Türk zayıf ve acizleri korur; savaĢ zamanlarında korkunç bir muharip gôrünümünde ise de o 

barıĢ zamanlarında en s�kin insandır. Bu zamanlarda gelene gidene yemek yedirir-içirir, yardım eder. 

8. Türk tabiatın içinden geldiğinden, küçük yaĢlarından itibaren hayat kavgasına alıĢmıĢtır. 

Hayatın ve yaĢamanın zorluklarını bilir ve onları çôzmeye yatkındır. Cahiz‟in dediğine gôre “Türk, eli 

kolu bağlı olarak bir kuyuya atılsa, mutlaka bir çaresini bulup kurtulur”. Belki bu sebepten daha 

doğuĢtan iyi mücadeleci ve kavgacıdır. 

9. Türk gerçi kimi zaman rahata kavuĢunca gevĢer, hatta bazen komĢularının etkisinde kalır. 

Ama çok geçmeden kendi ôzelliklerine dônmesini bilir. 

10. Türk, çoğunlukla et yemekle birlikte sağlık bakımından bunu dengelemesini bilmiĢtir. 

11. Türk, tabiata karĢı çok tahammüllüdür. Hayatın güçlüklerini güler yüzle karĢılar. Türk atı da 

aynı zamanda çok tahammüllüdür. 

12. Türk, hem çoban, hem seyis, hem cambaz, hem bir baytar hem bir süvaridir. Cahiz‟in dediği 

gibi “hulasa Türk baĢlı baĢına bir milletdir”. 
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Türkler, dünya coğrafyasında sayıca çok kalabalık bir millet olmamakla birlikte, komĢularına 

gôre üstün ôzellikleri sebebiyle Cihan tarihinde seçkin ve çok ônemli bir yer tutmuĢlardır. Bunun belli 

baĢları sebeplerini de Ģôyle sıralayabiliriz: 

a. Türk, teĢkilatçıdır; teĢkilatçı ôzelliği onun sadece halkını değil, ôzellikle silahlı kuvvetlerini 

seçkin bir hale sokar. 

b. Türk, durmak nedir bilmez; o her zaman çalıĢır. Hepsinden ônemlisi durmaksızın kendisini 

aĢmak ve yenilemek ister. 

c. Türk, “sade” insandır: O kısa ve ôz konuĢur; uzun ve boĢ sôzlerden nefret eder. Bu sebeple 

“sadelik, açık ve yalın” olmak onun en belirgin vasıflarındandır. 

d. Türk, ata erken zamanlarda sahip olduğundan, atın sürati ve hareketli oluĢu sebebiyle 

komĢularına büyük üstünlük sağlamıĢtır. Bu sebeple olsa gerek Cahiz Ģôyle diyordu: “Türk‟ün 

ômrünün at üzerinde geçen günlerinin, yer üzerinde oturarak geçirdiği günlerden daha çok olduğunu 

gôrürsün”. 

e. Türk, bir maden olarak “demir”i erken bir zamanda bilmiĢ, demiri çelik haline sokarak güçlü 

silahlara sahip olmuĢtur. Bôylesine üstün silahları ve yukarda sôzünü ettiğimiz “at”ı ile komĢularına 

karĢı baĢarılı olmuĢtur. 

Türk bôylece kendisine mahsus ôzellikleriyle, dünya üzerinde ve komĢuları arasında seçkin bir 

yere sahip olmuĢtur. 

Türk ile ilgili olarak Afrasiyab‟dan (yani Alp Er Tunga)  nakledilen bir sôz varmıĢ: “Türk, sedef 

içinde deryada bulunan bir inci gibidir. Kendi yerinde (yurdunda) bulunduğu zaman kadir ve kıymeti 

bilinmez. Lakin oradan çıkınca, denizden ve sedeften çıkmıĢ bir inci gibi kıymetlenir”. 5 

Yukarda, Türk ile ilgili ilk bilgileri verdiğimiz sırada, Türk‟ün bazı temel ôzelliklere sahip olduğunu 

belirtmiĢ, bunun oluĢmasında coğrafyanın, iklimin ve hatta hayat tarzının belirleyici ôzelliklerine temas 

etmiĢ idik. Türk‟ü belirleyen ôzelliklerde coğrafyanın, yani Türk‟ün yaĢadığı yerin etkili olduğunu VIII. 

yüzyıl insanı Cahiz baĢta olmak üzere pek çok gôzlemci (ReĢideddin gibi) dikkat etmiĢlerdir. Hatta 

Cahiz, Türk‟ün sonradan geldiği �n Asya‟daki yerlerde de etkisini gôsterir. Bu sebepledir ki Türk‟ün 

Yurdu‟nu, yani Türklerin asıl hayat sahalarını kısaca belirlemek gerekir. 

Bôylece Türk‟ün yaĢadığı yere geçebiliriz. 

B. Türk‟ün YaĢadığı Yer 

1. Türkistan 

Türk, genel olarak, en eski zamanlardan beri kendi ülkesinde, kendi diyarında yaĢamaktadır. 

KaĢgarlı Mahmud, Türk‟ün yaĢadığı yerlerden Türk Eli, yani Türk Diyarı derken, muhakakk ki Türk‟ün 
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yaĢadığı yeri anlatmıĢtır. Aslında ônceleri coğrafya, Türk‟e belirli ôzellikler verdikten sonra, Cahiz‟in 

dediğine gôre Türk, bu defa yeni gelip yaĢamaya baĢladığı coğrafyayı da kendisine benzetiyordu. 

Türk ile yaĢadığı yerler bir ifade baĢka ile ôzdeĢ gibi oluyordu. Buradaki ôzdeĢlik, en sade Ģekliyle yer 

adlarında açıkça kendisini gôstermektedir. 

Türk‟ün yaĢadığı yer, Türk-eli veya Farsçası ile Türkistan‟dır. Türklerin kendi yaĢadıkları yere 

verdikleri genel Türkçe adı, ne yazık ki bilemiyoruz. Türk-eli denmiĢ olması en büyük ihtimaldir. Bu 

bôlümün en baĢında, XIV. yüzyıldaki bilgiler Türkleri ôzellikle “sahra-niĢin”, yani bozkırlarda 

yaĢayanlar olarak tanımlamaktadır. Ancak, genellikle kabul edilen bu sôzler ve hükümler, tabiatıyla 

tam olarak doğru değildir. 

Sahra-niĢinlik yaygın anlamıyla gôçebelik demektir. Burada sôz edilebilecek “gôçebelik” ise, 

Türkler açısından sadece bazı tarihi devirler için sôz konusu olmuĢtur. Mesela XI. yüzyıldaki Batı‟ya 

doğru büyük gôç sonrasında �n Asya sahasında pek büyük gôç hareketi olmamıĢtır. “Gôçebelik” 

olarak ifade edilen hareket, yani Türk‟ün gôçebeliği, onun tercih ettiği ekonomik hayattan, hayvan 

besleyicilikten ve bu sebeple sene boyunca hayatını mevsimlere gôre farklı yerlerde ve mek�nlarda 

geçirmesinden doğmuĢtur. 

Yukarda, Türklerin kendi oturdukları yere bir büyük bütün olarak Türk-eli demiĢ 

olabileceklerinden sôz etmiĢtik. Türkistan, ôzellikle Arap ve Ġran kaynaklarında IX. ve X. yüzyıldan 

itibaren Ceyhun nehri ôtesine verilen bir isimdir. Doğrudan da Türk ülkesi demektir. “Türkistan” Türkçe 

bir kelime olmadığından bu ifadeyi komĢuları, Türklerin yaĢadığı sahalara vermiĢlerdir. Nitekim 

Türklerin yaĢadıkları yerlere bu ve benzeri adları sadece Türkler değil, aynı zamanda komĢuları da 

vermiĢ ve kullanmıĢ olmalıdırlar. 

Türkistan, Türklerin yaĢadıkları yeri belirleyen en ônemli ve yaygın bir isimdir. Günümüzde 

Hazar Denizi‟nin doğusundan, Ceyhun ôtesine ve Altaylara kadar uzanan bôlgeye Türkistan 

denmektedir. Tanrı dağları, Türkistanı Batı ve Doğu olarak ikiye ayırmaktadır. Batı Türkistan XIX. 

yüzyıl sonlarında Rusya‟nın idaresine geçmiĢ, Doğu Türkistan sahası ise �in idaresinde bulunmuĢtur. 

Türkistan adı, Ġç Asya‟da, “Türk” adını ve varlığını belirleyen en ônemli unsurlardan birisidir. Bu 

sebepledir ki, bu sahaya hakim olan Türklerin dıĢındaki siyasî güçler bu adı kullanmazlar. Bôylece 

1924 senesinden sonra Türkistan Ġç Asya siyasî terminolojisinden kalkmıĢtır. Bugün de Doğu 

Türkistan kelimesi, �in ve onun coğrafî isimlerine t�bi olanlar tarafından kullanılmamaktadır. 

Türkistan olarak kimi zaman Karadenizin kuzeyi   de (Eflaki, II, 981: DeĢt-i Türkistan) 

anlaĢılmıĢtır. Türklerin yaĢadığı yer anlamında Doğu Anadolu sahası da (Evliya �elebi), bu adla 

anılmıĢtır. XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı PadiĢahları (Abdülmecid, Abdülaziz, II. 

Abdülhamid ve Mehmed ReĢad), kendilerini “Türkistan ve Ģ�mil olduğu mem�lik ve büld�nın 

PadiĢahı” olarak tanımlıyorlardı. 

Türkistan adı, doğrudan Türkçe olmadığından, bu sahaya Türk-eli denilmesi teklif edilmektedir. 



  384 

Bu arada Ziya Gôkalp‟in ünlü bir Ģiirinde geçen Turan kavramı da dikkati çekmektedir: 

Vatan ne Türkiyedir Türklere ne Türkistan 

Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan 

Orta �ağ Ġran tarihçiliğinin etkisiyle ortaya çıkan Turan, Ġrec‟in ülkesi Ġran‟a karĢı, Turec=Tur‟un 

ülkesi anlamındadır. Tur/Turec‟den sonra gelenler arasında Ġran ile kıyasıya savaĢan Afrasiyab=Alp 

er Tunga vardır. Bu sebeple Turan, Afrasiyab=Alp Er Tunga‟nın ülkesi olarak ünlüdür. Türk kavramı 

açısından, Dest�nî devirler dıĢında bir hatırası yoktur. 

2. Türkiye 

Türklerin yaĢadıkları yerlere baĢkaları tarafından verilmiĢ olan bir kavram da Türkiye‟dir. Bugün 

Batı Türklüğünün en büyük kitlesinin yaĢadığı devletin resmi adı bu isimdedir. Gerçi Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti‟nin üzerinde olduğu topraklar Anadolu ve Rumeli adlarını taĢımaktadır. En erken 

bir zamanda XI. yüzyılda bu sahaya Ġslam coğrafyacıları Diyar-ı Rum, yani Romalıların ülkesi 

demekte idiler. Buranın günümüzdeki yaygın adı olan Anadolu, Grekçe bir kelimedir. Eski Doğu Roma 

Devleti‟ne ait topraklara eskiden Anadolu değil, Diyar-ı Rum denilmiĢ, ve bu sonraki yüzyıllarda da 

(XII-XIII.) devam etmiĢtir. XIV. yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya baĢlanan Anadolu da Grekçe bir 

kelime olup, “Doğu” demektir. Tabiî burada sôzü edilebilecek Doğu kavramı, ancak �anakkale ve 

Ġstanbul Boğazlarının batısından bakılınca sôz konusu olabilecektir. Türkler de buraya ancak XIV. 

yüzyıl ortalarından sonra hakim olabilmiĢlerdir. 

Buna karĢılık, XI. yüzyıldan itibaren, Diyar-ı Rum ülkesine gelen Avrupalılar, Türklerin 

oturduklarını gôrdükleri bu ülkeye, Türklerin memleketi anlamında Turkia=Turchia/Turkhia demiĢlerdir. 

6 �ünkü onlar Arapların oturduğu yerlere de Arabia diyorlardı. 

Türk‟ün oturduğu yerlere verilen Turkia=Turkie adı, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti‟nin adında 

da yaĢamaktadır. Ancak bu kavram, sadece yakın zamanlarda ve sadece �n Asya Türklüğü ile ilgili 

değildir. Benzer kavramlar, Avrupa dillerinde veya Arapça olarak baĢka sahalardaki Türkler için de 

kullanılmıĢlardır. 

Coğrafî terim olarak Türkiye= Turkia adı Orta �ağlarda çok geniĢ sahaları gôstermekte idi. 

Bizans kaynakları, VI. yüzyılda Ġç Asya için Turkia tabirini kullanmıĢlardı. Aynı tabir, IX-X. yüzyıllarda 

Ġdil/Volga‟dan Orta Avrupa‟ya kadar uzanan Hazar ve Macar ülkeleri için de kullanılmıĢtır. Hatta o 

zamanlar Doğu Turkia =Hazar ülkesi olmuĢ iken Batı Turkia, Macar ülkesi anlamında olmuĢtur. 

XIV. yüzyıldan itibaren Avrupalı gôzlemciler, XIX. yüzyıl ortalarına kadar Doğu Anadolu‟dan 

Turkomania, yani “Türkmenlerin memleketi” olarak sôz edeceklerdir (Baykara, 1976). 

Bu arada hemen ilave edelim ki Mısır‟daki Kôlemen/Memlük Devleti, XV. yüzyıl kaynaklarında 

Ed-Devlet‟it-Türkiyye yani Türk veya Türklerin Devleti olarak biliniyordu. 
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Avrupalı gôzlemcilerin Türklerin gelip yerleĢtiği bu diyarı “Türklerin �lkesi”, yani Turkia, Turkie 

(Türkiye) olarak tanımlamaları sonucu ortaya çıkan Türkiye adı, üzerinde yaĢadığımız toprakları 

tanımlarken Anadolu kavramından, en azından iki yüzyıl daha eski bir geçmiĢe sahiptir. XII. yüzyılda 

kesinlikle bilinen Türkiye‟ye karĢılık bu topraklar XIV. yüzyılın ikinci yarısından sonra ancak Anadolu 

olarak da anılmaya baĢlayacaktır. 

3. Tabiî �zellikler ve Ġklim 

A. Tabiî �zellikler 

ġimdi de Türk‟ün yaĢadığı yeri, fiziki ve tabiî ôzellikleriyle kısaca tanımlayalım. Türk‟ün yaĢadığı 

yerde sadece bozkır değil, aynı zamanda dağ (tau, tav) da olmalıdır. Bu dağlar sıra sıra olup, aĢılması 

güç de olabilir. Fakat, dağlar ne kadar yüce olsa da yine de aĢılacak bir yeri, bir beli, geçiti olabilir. 

Dağlardaki inler, mağaralar (üngür) gerekirse insanlar, fakat daha çok eĢya ve üretilen mallar için birer 

saklama yerleridir. En eski hatıralarda bunlarda kıymetli varlıklar ve hazineler saklanabilirdi. 

Türk‟ün yaĢadığı yerde bozkırda aynı zamanda ot, çayır, çimen, çer-çôp fazla olmalıdır. �ünkü 

orada Türk, kendi yiyeceğini teĢkil eden hayvanlarını güdecek, onların beslenmesini sağlayacaktır. 

Türk‟ün yaĢadığı yerde su da bol olmalıdır. Kaynaklar, bulaklar, pınarlar ve bunların akıp giden 

ayakları hem insanları hem de hayvanlarını suvaracaktır. Sular gür olup, çaylar her yerde geçit 

vermese de yine de, kimi yerlerde koyun, at veya deve geçitleri olabilir. Uygun yerlerde kôprüler 

yapılarak gelip geçme kolaylaĢtırılır. 

Türk‟ün yaĢadığı yerde, sağlık için, her sene bir miktar kar yağmalıdır. Kar insan hayatında 

sadece kıĢ zamanları fırtına ve soğuk gibi olumsuz ôzellikleriyle değil, yazın sıcak günlerinde serinlik 

getirici ôzelliğiyle güzel gelir. Kar ve buz, kıĢ mevsiminde buzluk ve karlıklara doldurularak yaz için 

hazırlanır ve yay (=yaz) mevsiminde kullanılır. 

Türk‟ün yaĢadığı yer, Türk‟ün kendi verdiği adları taĢır. “Ak” ve “Kara” yer adlarında en çok 

kullanılan sıfatlardır ve pek çok ad da bulunur. Ak-su, Kara-su veya Ak-dağ, Kara-dağ gibi. 

B. Ġklim 

Türk yukarda da dediğimiz gibi, birçok ôzelliklerini yaĢadığı yerin kendisine mahsus 

ôzelliklerinden almıĢtır. Buna daha 1300‟lerde ReĢideddin Fazlullah da dikkat etmiĢtir. O aslında 

Türklerin Moğol denilenlerle bir olmakla birlikte zamanla yaĢadıkları yerlerin hava ve su Ģartlarına 

gôre değiĢtiklerini belirtmiĢti. Nitekim o Türkmenlerin de, bôylece oturdukları yerlerdeki ôzelliklerinden 

dolayı bu adı aldıklarını sôyler. Arap kaynakları da Türklerin yaĢadıkları yerlerin, sadece insanlara 

değil, hayvanlara, mesel� develere dahi kendi ôzelliğini verdiğini belirtir. 7 

Türk‟ün kendi ôzelliklerini alması, bir bakıma yaĢadıkları yerin iklimi demektir. Türk‟ün geçirdiği 

yüzyıllar içinde kendisine mahsus zevkleri oluĢmuĢtur. Bunun temelinde de iklimin kendisine mahsus 
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ôzellikleri gelmektedir. Bu sebeple denilebilir ki Türk, kendisine mahsus bir iklimde yaĢamayı seven 

keyif sahibi insandır. O ne fazla sıcağa ne de fazla soğuğa gelir. Gerçi Türklerin arasında yine de 

daha ziyade soğuğu veya sıcağı tercih edenler olmuĢtur. Bôylesine ôzel tercihleri olanlar azdır. Zaten 

bunlar sebebiyle Türklerin yaĢadıkları yer ilk bakıĢta bizi ĢaĢırtmakta, ortak iklim ôzelliklerinin 

belirlenmesini adeta imk�nsız kılmaktadır 

Türk‟ün sevdiği iklim Ankara, Konya, Semerkant, Fergana, TaĢkent, BiĢkek ve Türkistan‟ın 

(Yesi) iklimidir. Bununla birlikte Türk‟ün hayatında Issık gôl kıyıları yaylak, Hazar Denizi kenarları ise 

kıĢlak olabilir ve olmuĢtur. ġüphesiz daha serin yerleri sevenler için yaylaklar dağların yüksek ve serin 

yerleri veya coğrafya olarak daha kuzeye, Sibirya içlerine doğru bir haraketlilik olabilir. Sıcağı sevenler 

için kıĢlaklar Amuderya boylarına, Horasan‟a daha güneye Hindistan, ġam ve Irak dolaylarına kadar 

yaklaĢabilirler. 

Ġklim sôz konusu olunca Türk‟ün ôzelliklerinden birisi açıkça ortaya çıkıyor. Burada iklim esaslı 

olarak belirlenen gerçek, Türk‟ün gôçebeliğine de açıklık getiriyor. Türk eğer bir yerden ôtekine 

gôçmüĢse bu mevsimlik bir hareket olmuĢ ve tercih ettiği sıcaklıkta yaĢamak istemiĢtir. Gerçi bu 

hareketinde, hayvanlarına ot ve yiyecek bulmak düĢüncesi de etkili olmuĢtur. Türk sıcaklık artınca 

derhal daha serin bir yere gider, sıcaklık düĢünce de daha sıcak yerleri arar ve bulur. Eğer sıcak yer 

bulamazsa, avarızın ve coğrafyanın imkan verdiği sahalarda kıĢ mevsimini geçirir. Bôylesine iklim 

Ģartlarına veya mevsimlere bağlı olan bir hayat, Türk‟e ilk bakıĢta gôçebe gürüntüsü vermiĢtir. 

Türk hiçbir vakitte, bilinen ve yaygın anlamıyla gôçebe bir hayatı sürmemiĢtir. Aksine sevdiği 

havada yaĢamak için iklim değiĢmelerine bağlı olarak mevsimden mevsime evini gôçürmüĢtür. Evini 

teorik olarak dôrt mevsime uygun olarak dôrt ayrı yere KıĢlak, Yazlak, Yaylak ve Güzlek gôçürürdü. 

Fakat yaygın olarak sadece iki yere gôçer, genellikle yay (yaz) mevsimini Yay-lak (=yayla) da, “KıĢ” 

mevsimini de KıĢ-lak (kıĢla) da geçirirdi. KıĢlakdaki isk�n yaylağa gôre daha uzun sürdüğünden 

burada daha kalıcı tesisler olabilirdi. Nitekim sonradan kıĢlaklarda oturmak devamlı hale geçtiğinden, 

mesela �zbekçede kıĢlak, Türkiye Türkçesindeki kôy ile aynı anlamdadır. 

Türk‟ün mevsimlik hayatına en baĢta Beğ, Han veya Hakan=PadiĢah olmak üzere hemen 

herkes katılırdı. En batıdaki Türklerden artık yeni Ģartlara t�bi olmuĢ gibi gôrünen Osmanlı PadiĢahı 

dahi, yılın muhtelif mevsimlerini, Ġstanbul Ģehrinin geniĢ coğrafyası içinde farklı mek�nlarda geçirirdi. 

Bunlar en azından iki olmak üzere üç veya dôrt ayrı kasır veya kôĢkte olabilirdi. ġehirlere muhtelif 

zaruretlerle yerleĢen Türkler, mevsimlik hayatlarını, evlerinin mevsime gôre uygun odalarına gôçerek 

uygularlar idi. Bu sebeple hemen bütün Türk Ģehirlerinde evlerde, yaz evi ile kıĢ evi (sonradan yaz 

odası, kıĢ odası) aynı mesken içinde yer almıĢ idi. 

Kısacası Türk, dôrt mevsimin kendisine mahsus ôzellikleriyle gôrüldüğü bir coğrafyayı sevmiĢtir. 

Onun yaĢadığı yerlerde, hem sıcak hem de soğuk olmalıdır. Nasreddin Hoca‟nın (Efendi=Apendi) 

dediği üzere, insanlar kıĢın soğuktan; yaz (yay)‟ın sıcaktan Ģik�yet etseler dahi, güz ve bahardan 

(yaz) kôtü bir Ģekilde sôz etmezlerdi. Türkler bôylece dôrt mevsimi, kendi ôzellik ve bilhassa 
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güzelliklerine gôre yaĢayabilirler. 

Kısacası Türk yıllık ortalama 8-12 derece sıcaklığı tercih eder. Yaz mevsiminde çok sıcak 

olunca yaylaya, kıĢları soğuk olunca da sıcak yere gider. Bôylece kimi Türkler serinlik bulmak için 

Sibirya içlerine gittikleri gibi kimileri sıcak yer bulmak üzere oldukça güneye inebilmiĢlerdir [T. 

Baykara, “Türk Kültüründe Ġklim”, Erdem, Sayı: 27 (Ocak 1997), Aydın Sayılı �zel Sayısı, III, s. 955-

973] 

C. Türk‟ün Ana Yurdu 

Günümüzde dahi etkinliğini koruyan bir mesele, Türk‟ün Ana/Ata yurdunun neresi olduğu 

sorusudur. Türk‟ün en eski zamanlardan beri yeryüzünde, dünya üzerinde oturduğu yer neresidir? Bu 

mesele, Türk kavramı gibi, insanların zihnini meĢgul eden apayrı ve ônemli bir problemdir. Yukarda 

konumuzun hemen baĢında, “coğrafya=mek�n” meselesinin oldukça ônemli olduğunu belirtmiĢtik. 

Türklerin Batı‟daki güçlü devleti, Osmanlı Devleti veya Türkiye Cumhuriyeti‟ndeki etkili 

konumları sebebiyle, Türk tarihi �deta gôçlerin bir tarihi gibi kabul edilmek istenir. Türkler, 

durmaksızın hareket eden, yer değiĢtirenler gibi kabul edilince Türk‟ün bir asıl=ana yurdundan sôz 

etmek de güçtür. Genellikle, devamlı oturduğu bir yeri olmayan Türk, belirli bir coğrafyanın insanı 

olarak kabul edilmez. Oysa Türklerin, bazı büyük hareketleri müstesna, gerek Ġç Asya gerekse 

Avrasya‟daki hayatı, belirli bir yurdu gôsterir. Sadece bu yurdun, tasavvur edilenden çok daha geniĢ 

olabileceğini belirtmek isteriz. 

Türkler muhakkak ki doğrudan bir coğrafyanın, bir mek�nın da sahibidirler. Ancak bunun 

yanında, gôç hareketleri de vardır. Bôylece, Türkler hakkında yaygın olarak iki ayrı anlayıĢla karĢı 

karĢıyayız. Bunu biraz daha açmak icab etmektedir. 

a. Bir yaygın gôrüĢe gôre Türkler, durmaksızın gôç eden, hareketli ve yer değiĢtiren insanlardır. 

Türk, adeta olağanüstü bir Ģekilde çoğaldığı bir yurttan, bir ata=ana yurdundan taĢıp durmaktadır. 

Hatta bunu gôkten durmaksızın indirilen veya yer altından kaynayan ve durmaksızın beslenen bir 

unsur olarak da algılamak mümkündür. Ġç Asya‟nın tarih boyunca bôylesine etkili bir gôç sonrasındaki 

halihazır durumu bu gôrüĢe gôre oldukça ĢaĢırtıcıdır. Türklerin yeni sahalara akıĢı, gôçü ve yeni 

yerlere yerleĢme hareketi, bu gôrüĢe gôre halen de devam etmektedir. 

Bu gôrüĢün dikkate değer bir gerekçesi de vardır. Buna gôre Türk bugün büyük ôlçüde yaĢadığı 

yerlere hep sonradan gelmiĢ olup, buraların eski ve yerli halkı değildir. Bu sebeple bunların, yani 

Türklerin geldikleri yere gônderilmesi de gerekebilir. Fakat bir kısım tarihçiler, yeni gelenlerin orasının 

eski s�kinleri ile kaynaĢıp yeni milletler oluĢturduklarını da belirtir. Vaktiyle Sovyet devrinde etkili olan 

bir büyük gôrüĢ, yeni gelen Türkler ile o sahalarda eskiden beri oturan yerli unsurların karıĢması ile 

Kazak, �zbek, Türkmen, Azerî ve hatta Türkiyelilerin oluĢtuğunu ileri sürer. 

Bôyle kabul edilse bile, Türk‟ün yine de, dünya üzerinde ilk olarak ortaya çıktığı (gôkten 
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indirildiği veya yerden durmaksızın kaynadığı) bir yeri olması gerekir. ĠĢte burada, Türk‟ün Ġç Asya 

veya Asya genelindeki geniĢ arazi üzerinde yine de ôncelikle belirli bir sahada ve tarihin en eski 

zamanlardan beri oturmuĢ olması gerekmektedir. ĠĢte bu yer neresidir sorusu, bizi Türk‟ün ana-ata 

yurduna gôtürecektir. 

b. Türk ne kadar gôçebe veya hareketli sayılırsa sayılsın, yine de Asya içinde belirli bir mek�nı; 

toprağı ve coğrafyayı esas olarak benimsemiĢtir. Yakın yıllarda Prof. D. Sinor, yayınladığı bir 

makalesinde, genellikle kabul edilen Türklerin gôçleri nazariyesine karĢı çıkmakta, mesela Karadeniz 

kuzeyinde Türklerin mil�t yıllarından beri var olduklarını kesinlikle gôstermektedir. 

Türklerin, belirli coğrafyada tarihî devirlerden ônceden beri oturmakta olduğu Ģimdilerde 

arkeolojik bilgilerden de anlaĢılmaktadır. Ġlerde gôstereceğimiz veçhile, bu belirli coğrafyada 

yaĢayanlar pekala tarihî devirlerde de burada yaĢayanların ataları olabilirler. Bu konuda mitolojik 

bilgiler de Türk‟ün belirli bir coğrafyada, XII-XV. yüzyıllardaki insanoğlunun bilebildiği en eski 

zamanlardan beri oturmakta olduğunu gôsteriyor. AĢağıda ayrıca sôz konusu edeceğimiz XII. yüzyıl 

baĢlarında kaleme alınan Mücmel‟üt-Tevarih‟te de Türk‟ün Asya içlerinde seçip oturmak üzere 

benimsediği yer, Issık gôl dolayları ve Iduk-Art dağları idi. 

Bilim adamları, gôç edenlerden olsun olmasın, geçen yüzyıllardan beri Türk‟ün ana-ata yurdu 

konusunda fikirler ileri sürmüĢlerdir. Türk‟ün asıl yurdu konusunda Ģimdiki Moğolistan‟dan, Baykal 

Gôlü dolaylarından Ural Dağlarına ve hatta Karadeniz kuzeyine kadar uzanan çok geniĢ bir mıntaka 

içinde farklı yôreler ôncelikle kabul edilmektedir. 

Bu geniĢ sahanın ana-ata yurt olarak kabulü ilk bakıĢta imk�nsız gibi gôrünüyor. Ancak Türk ile 

bir baĢka unsurun Atın, binlerce yıldan bu yana iç içe olduğunu unutmamak gerekir. Eski zamanlar 

dünyasında, esas olan insanın yürüyüĢü ve hareketine gôre At, bu mes�feyi en azından dôrt misli 

daha büyütmektedir. Bôylece ana-ata yurt meselesinde geniĢ bir coğrafyanın kabulü olağan 

sayılmalıdır. Ancak yine de diyebiliriz ki bundan 6. 000 yıl kadar ônce, daha dar bir alanda mevcud 

olan Türk ana-yurdu, zamanla “At”, burada yaĢayanların, yani Türklerin hayatına girince çok daha 

geniĢlemiĢtir. 

Bugün kesinlikle Türklerin yaĢadığı yerlerden birisi Aral Denizi çevresi olup, ôzellikle Yeni-kend, 

tarihî devirlerde Oğuz Türklerinin oturduğu bir mek�ndır. Buradaki arkeolojik kazılar, geçmiĢ bin yılda 

da aynı maddî kültüre sahip insanların aynı mek�nda oturduğunu gôstermiĢtir (S. P. Tolstov, E. Esin). 

Bôyle olunca, XI. yüzyılın Oğuzları gibi ataları olan bin ôncesinin insanları da aynı yerde oturuyordu. 

Oğuzların buraya sonradan gôç ederek gelmelerini imk�nsız kılan bu bilgiler, hemen bir baĢka 

varsayımla yorumlanabiliyordu. Bu sahaların eski Türk olmayan halkları, mesela Toharlar TürkleĢmiĢ 

olmalıdır. Toharlar daha sonraları Diğer adıyla Oğuz Boyları arasında yer alabileceklerdir. Bôylesine 

zorlamalara gerek olmaksızın, Ġç Asya sahasındaki arkeolojik bilgileri yeniden değerlendirmek 

gerekmektedir. �ünkü hemen aynı ve benzer durumlar, Ģimdiki Kazakistan içleri, Kırgızistan‟ın hemen 

her yeri, Altaylar ve Tuva ülkesi için de geçerlidir. 
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Bize gôre, Türk‟ün ana-ata yurdu meselesinde geniĢ bir mek�n=coğrafya gerekmektedir. Ancak 

bu belirleme sırasında bazı yerler kesinlikle gôzônüne alınmalıdır. Adeta bu iki yer Türk‟ün ana 

yurdunu bilmekte nirengi gibi yer alacaktır. Bunlardan ilki Issık gôl, ikincisi ise Altay Dağlarıdır. Bu iki 

asıl mek�nın hemen yanında Aral Denizi, Tanrı Dağları ile �tüken Boyları da bulunmalıdır. 

Türk, adeta kendisiyle ôzdeĢ gibi olan At‟ı erken devirlerde bilip onu çok iyi kullanabilmesi 

sayesinde, baĢka milletlere gôre çok daha geniĢ sahalarda hayatını sürdürmüĢtür. Türk, hayatını 

sürdürdüğü bu sahalarda binlerce yıl kalmıĢtır. Fakat erken zamanlardan itibaren bu sahalara yeni 

gelenler olmuĢ, kendisi de baĢka yerlere gitmiĢtir. Ama, kendisinin ôz karakteri gibi gôsterilen 

gôçebelik asla Türk‟ün h�kim ve asıl ôzelliği değildir. 

Türk bu büyük coğrafyada, farklı boylar halinde halinde yaĢamıĢ, yônetiminde kimi zaman ayrı 

boylar etkili olmuĢtur. Boyların=kabilelerin ayrılması, geniĢ coğrafyada kültürel birliği pek az 

etkilemiĢtir. Buna karĢılık kimi zaman yônetimde sert ve etkili mücadeleler olmuĢtur. Destanî 

devirlerde, Oğuz ile Türk arasında istendiğinde yağmur yağdırabilen ya da taĢı yüzünden olduğu 

belirtilen iç harp dikkate çekiyor. Bu mücadelenin ayrıntılarını tarihî kaynaklarda pek az buluyoruz ve 

bulunanlar da genelde “Türk” kavramı dıĢındaki siyasî teĢekküllerde sôz konusu ediliyor: Sakalar gibi. 

Kısacası Türkler, Issık gôl ile Altaylar arasındaki saha esas olmak üzere kuzey, doğu, güney ve 

batıda Karadeniz‟den Tanrı dağlarına, oradan da Baykal ôtesine kadar uzanan bir sahada etkili 

olmuĢlardır. Kuzeyde gittikleri yerler için bilgimiz çok daha azdır. 

D. Türk Takvimi=Türk‟ün Zaman �lçümü 

Türk hayatında her zaman gôk, yeryüzünden daha çok yer tutmuĢtur. Bununla beraber yeryüzü, 

hayvanlarının otlağı olmak bakımından da etkili olabilmiĢtir. Ancak gôkyüzüne bakıĢı, oradaki ay, gün 

ve yıldızlarla ilgilenmesi, en eski zamanlardan beri devam eden bir olaydır. Kün ve ay, hem kısa hem 

de etkili bir isimdir. Bunlar birisi zaman ôlçümü olarak günü, ôteki de yine 30 günlük kabul edilen 

zaman birimi “ay”ı karĢılamaktadır. 

Türkler sene baĢı olarak muhtemelen milattan sonraki ilk bin yıl ortalarına doğru gelmesi 

gereken Ergenekon‟dan çıkıĢı esas aldıkları, XIV. yüzyılın baĢlarındaki kaynaklara, C�mi‟üt-Tevarih‟e 

yansımıĢtır. Bundan açık olarak ortaya çıkıyor ki Türklerin zaman ôlçümü mil�t yıllarına kadar 

gitmektedir ve bu olağan sayılmalıdır. Baharın (yaz) baĢlaması, Türk takviminin baĢı demektir. 

�ünkü Türk‟ün yaĢadığı orta kuĢak sebebiyle güneĢin iki dônüĢü ve onların tam ortası rahatlıkla 

bilinebilir. Bôylece dôrt noktası bilinen zamanı, yılı belirlemek çok daha kolaydır. Bunun içinde de 

yaklaĢık gôkyüzündeki Ay‟ın on iki hareketi vardır. Gerçi gôkyüzündeki Ay‟ın on iki hareketi ile, 

mesela GüneĢ‟in en alt düzeye inmesini belirleyen (21 Aralık) zaman ôlçümü tam uyuĢmuyor. 

Bununla birlikte, GüneĢ‟in hareketine bağlı bilgiler çok daha kesin olduğundan mevsimlere bağlı ay 

hesabı da daha rahatlıkla bilinebilir. Nitekim Kemal PaĢaz�de, II. Bayezid Devri‟nde, “orta kıĢ ayınun 

onunda, Ģehr-i cemazi‟l-�hirün yigirmisinde pençĢenbe günü” diye bir kesin zaman vermektedir (VIII. 
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Defter, TTK, 1997, s. 172). 904 hicri yılı 20 Cemazielahiri, 2 ġubat 1499‟a tesadüf eder. Ancak 

PerĢembe günü 31 Ocak‟tır; Bugün “orta kıĢ ayının onu” olunca, orta kıĢ ayı, ocak ayının 24‟ünde 

(veya 21), ilk kıĢ ayı da aralığın 24‟ünde (veya 21) baĢlamaktadır. Bu ise, doğrudan gündônümünde 

(21 Aralık‟ta) baĢlayan bir takvim demektir. Nitekim yakın yıllara kadar Türkiye Türkleri arasında kıĢın 

ilk, orta ve son ayı türünden mevsimlik ay isimleri de bilinmiĢtir. 

Ay isimlerinde bir baĢka adlandırma ayların sıra ile sayılmasıdır. Birinçay, Ġkinçay, …. Yetinçay, 

vb. gibi. Ancak son iki ay kimi zaman uluğ-ay ve küçük-ay diye de anılabiliyordu. Mevsimlik ay isimleri, 

eski Türk takviminin esası olsa gerek. Nasıl ki Temür‟ün XIV. yüzyıl sonlarındaki bir kitabesinde 

(Karsak-pay) bôyle bir tarihlendirme olduğu gibi, XV. yüzyılda batı Türklerinde de bôyle bir 

tarihlendirmeyi Kemal-PaĢa-oğlu belirtmektedir: 

Türk takviminde yılbaĢı, Ergenekon‟dan çıkıĢın hatırası olarak da unutulmak istenmeyen 

(ReĢideddin Fazlullah, Cami‟üt-Tevarih, Moskova 1965, I, 364) yaz baĢlangıcındadır (21 Mart). Türk 

takviminde yıllar, Ġç ve Doğu Asya‟da çok yaygın olarak kullanılan hayvan adlarını taĢır. Bu arada 

Türk hayatında pek yer etmiĢ olmayan hayvanlar değiĢebilir: Ejderha yerine balık gibi sıçan, sığır, 

pars, tavĢan, ejder-balık, yılan, at, koyun, maymun, tavuk, it, domuz. 60 yıl bir müçeldir. 

Mevsime dayalı düzeni, ay isimleri ve hayvan adlarını taĢıyan yıl isimleri ile Türk takvimi, komĢu 

ülkelerden etkilenmiĢ olsa bile, kendisine mahsus karekteristik ôzelliklerini milat yıllarından itibaren 

kazanmıĢ olmalıdır. Türk takvimi bu esası ile günümüze kadar, çeĢitli Türk boylarında devam etmekte 

ve halen de kullanılmaktadır. 

III. Türk‟ün 

En Eski GeçmiĢi 

Türk‟ün en eski geçmiĢine Ģu üç yolla girebiliriz: A. Türk Dili, B. Arkeoloji, C. Mitoloji. 

A. Türk Dili ve Türkler 

Türkçe, Türk‟ü ve geçmiĢini bilmek için en ônemli ve en etkili kaynaklardan birisidir. �ünkü Türk 

dili, bu adıyla da ônemli bir birleĢtirici ve tanımlayıcı bir unsur olmaktadır. Kendisine Türkmen diyen 

Ebülgazi Bahadır Han, bazı kelimeleri açıklarken “Türk dili” demektedir. Dolayısıyla Türk dili, açık, 

kesin ve ihmal edilmez bir kaynaktır. Zaten Türk Dili, büyük siyasî hasımlar tarafından dahi, ihmal 

edilmez bir gerçek olduğundan Türk kavramı ile adeta eĢdeğer sayılmıĢtır. �ünkü Türkçe, Türkler 

sayesinde yaĢamıĢ ve her zaman canlı kalabilmiĢtir. Aynı büyük dil ailesine mensup oluĢ, Türk‟ün 

olmasa bile Türk dilinin ônemli bir gerçeğidir. Bu dili konuĢanlara “Türk Dilli Halklar” dense de Türk 

kavramı burada etkinliğini ve ônemini korumakta ve koruyacaktır. 

Türk denince M.�. 4000 yıllarından itibaren ortak bir dil konuĢan insanlar anlaĢılmalıdır. Bu 

dilde temel olarak tek heceli kelimeler vardır. At, et, it, ot, ok, in, is, ud ve baĢkaları. Bu heceler 

sonradan ôteki kelimelerin de kôkleri olmuĢlardır. 
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Türk, mensuplarının konuĢtuğu dil olan Türkçe ile yakından bağlantılıdır. Türkçe ile ilgili 

araĢtırmalar, bu dilin konuĢulmasının tarihini, dolayısıyla Türk‟ün varlığını çok daha eskilere 

gôtürmektedir. Dünyadaki Türklük AraĢtırıcılarının (Türkolog) kimi zaman farklı düĢünceleri yani 

bilimsel kanaatleri olmakla birlikte, aĢağıdaki tarihlendirme genel bir kabul gôrmüĢtür: 

I. Türk Dilinin, KomĢu Yakın Dillerle Birlikte Olduğu Altay Dônemi: M.�.: 4000-3000 yılları. 

II. En-eski Türkçe dônemi: 

Erken devirleri: M.�. 3000-500 

Geç devir……. : M.�. 500-M.S. 300 

III. Eski Türkçe Dônemi: 300-1200 

IV. Orta Türkçe Dônemi: 1200-(ve sonrasındaki geliĢmeler, konumuzla doğrudan ilgili değildir). 

Gôrülüyor ki dile dayalı araĢtırmalar, Türkçenin en eski dôneminin kesinlikle milattan ônce 

4000‟lere, yani günümüz itibariyle en azından 6000 yıl geriye gôtürebilmektedir. Bu tarihi biz, aynı 

zamanda Türkün gôrüldüğü en eski zaman olarak, bir ihtiyat payı bırakarak belirtebiliriz. 

Türk Dili, Türk kavramının oluĢmasındaki en temel unsurlardan birisidir. Kimi zaman Türklerin 

Devleti‟nin adı doğrudan Türk adını taĢımasa bile, komĢuları bu devleti, her Ģeyi ile Türk Devleti 

sayıyorlardı. Hatta bu Devletin resmî dili bazen Türkçe olmayabiliyordu (Türkiye Selçukluları Devleti 

gibi). 

Bu türden gerçekler, ne yazık ki Türk insanının zihnini kurcalamaya devam etmektedir. Bunun 

en ônemli ôrneği, Osmanlı Devleti‟nde gôrülebilir. �ünkü adı doğrudan Türk olmayan bu Devletin Türk 

kavramı ile iliĢkisi, günümüzde dahi birçok Türkiye Türkünün kafasını meĢgul etmektedir. Oysa, 

mesela XIX. yüzyılda Devletin resmî adı Devlet-i Osmaniye ve bu devletin içindeki halka da Osmanlı 

denmesine rağmen, bu Devletin resmî dili Türkçe idi (1876 Kanun-ı Es�sisi‟i 18. Madde, keza 68. 

madde). Türkçe ise ancak bir Türk Devleti‟nde resmî dil olarak kabul edilebilir ve bu dili de Türkler 

konuĢur. 

B. Arkeolojik Buluntular 

Ġnsanın yaĢadığı yerden maddî kalıntılar demek olan arkeoloji ile, Türk insanın en eski 

zamanlarına gidebiliriz. Nitekim Altaylar baĢta olmak üzere, Kazakistan ve Kırgızistan gibi, Türklerin 

en eski zamanlardan beri yaĢıdığına kimsenin, en büyük Türk düĢmanlarının dahi itiraz etmedikleri 

coğrafyalarda birçok arkeloojik araĢtırma yapılmıĢtır. 

Yakın zamanlarda buralara da hakim olan Rusya �arlığı ve Sovyetler Birliği idaresindeki bilim 

adamları, Türk adını kullanmamaya ôzen gôstererek, bütün bu yôrelerde Ģôyle bir geçmiĢten sôz 

ederken; 
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TaĢ devri, 

Bronz devri, 

Sakalar devri, 

Usunlar devri 

Türk Hakanlığı Devri (VI. yüzyıl). 

Bôylece tarihî adlandırmada Türkler buraya ancak VI. yüzyılda gelmiĢler, bir süre hakim 

olmuĢlar, sonra da kaybolmuĢlardır. 

Oysa, Kazakistan ortalarında veya Kırgızistan‟da Tanrıdağ eteklerinde Issık gôl boylarında 

doğrudan Türk insanı yaĢamıĢ ve onun hatıraları buralarda kalmıĢ olmalıdır. Ancak elbette yazılı bir 

belirgin ifade yoksa, sadece yaĢadıkları yerden ve eĢyalarından kalanlara bakılarak kimlik belirlemek 

güç ve tehlikeli bir iĢtir. Ancak en azından iki bin yıldır kesin olarak Türklerin yaĢadığı belli olan 

yerlerin, daha eski yüz ve bin yıllarda da Türklerle meskûn olması tabiî olmalıdır. 

Bu hükmün kabulünde, Türklerle ilgili bir baĢka peĢin hüküm veya varsayım etkili olmaktadır. O 

da Türklerin bir yerde pek karar etmeyip durmaksızın gôç etmiĢ olmalarıdır. Tarih boyunca Türk 

gôçleri ünlü olduğundan, Türklerin yaĢadığı alanlar en eski zamanlardan beri Türklerin olmayabilir. 

Bôyle olduğu takdirde dahi cevabı verilemeyen pek çok soru vardır. 

Ġç Asya coğrafyasında, mesela Issık gôl, Türk destanlarında da Türk‟ün kenarında yaĢadığı bir 

yerdir. Bu sebeple bu yôredeki arkeolojik araĢtırmaların geçmiĢ bin yıllara ait verilerinin doğrudan 

Türklerin atalarına atfedilmesi olağan sayılmalıdır. Ancak bu türden adlandırmalar ve izahlar Ģimdiye 

kadar Pan-Türkist yorumlara (bkz. G. Frumkin) meydan vermeyecek Ģekilde yapılmıĢ, kavramlar ve 

terminoloji dikkatle seçilmiĢtir. Bu konuda “Türk” adının ilk olarak VI. yüzyılda ortaya çıkmıĢ olması 

yolundaki genel kabul de etkili olmuĢtur. 

Bununla birlikte araĢtırmacılar Altaylar üzerinde daha çok durmaktadırlar. Altaylar, hem 

Türkistan sahası hem de daha doğudaki �tüken yôresi ile iliĢkili olduğundan, muhakkak ki akla en 

uygun gelen yerdir. Fakat bize kalırsa bu alan, Türklerin anayurdunun, sadece doğu kenarında 

kalmaktadır. Anayurt olarak, Altaylar ile Hazar Denizi ve Tanrı dağları arasındaki alan sayılmalıdır. 

Bôylece Aral gôlü tam ortada yer alabilir. Eski Türk yurtlarındaki arkeolojik kazıları Zeki Velidi Togan 

ve Bahaeddin �gel de sağlıklarında takip etmekle birlikte en iyi Ģekilde değerlendiren Türk araĢtırıcı 

Dr. Emel Esin‟dir. (1914-1987) O, kaleme aldığı eserlerinde, arkeolojik yayınların gerçeğini gôz ônüne 

alarak, oluĢumları Türk bakıĢ açısından değerlendirmeye çalıĢmıĢtır (Eserleri için bkz. 

Bibliyografyaya). O‟nun ilmî hükümleri o zamanki Sovyet ve Ģimdiki Rus alimleri tarafından da takdir 

edilmekte idi (mesela S. A. KlyaĢtornıy). 

Arkeolojik gerçeklerin, Türklerin bazı yôrelerde birkaç bin yıldan beri oturduklarını açık olarak 
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gôsterdikleri bir mis�l X-XI. yüzyıllardaki Oğuzlar ülkesine aittir. Aral Denizi‟nin doğu kesiminde, 

Sırderya=Seyhun deltasında bulunan eski Oğuz Yabgularının kıĢlık merkezi Yengikend, Yeni-kôy 

(dih, karye) anlamı ile dikkati çeker. X. yüzyıl Ġslam coğrafyacılarının Oğuz ülkesi olarak sôz ettiği bu 

mek�nın ortasında yer alan Yenikent‟teki kazıları yapmıĢ olan S. P. Tolstov‟a gôre buradaki kültür 

eserleri arasında, milat yıllarının katları ile M.S. X. yüzyıl katları arasında hiçbir kültür kesikliği sôz 

konusu değildir. Yani milat yıllarında bu isk�n yerinde oturanlar ile M.S. X. yüzyılın insanları, aynı 

eĢyaları kullanmıĢ, aynı hayatı yaĢamıĢlardır. Eski kültürün bittiği ve yeni bir hayat tarzının 

baĢladığına (yeni insanların geldiğine) dair arkeolojik bir delil sôz konusu değildir. ġu halde tarihî 

kaynaklardan X. yüzyılda burada kesinlikle varlığını bildiğimiz Oğuzlar, burada en azından bin yıldan 

beri oturmaktadırlar. Aynı Türkler orada oturmaya sonraki bin yılda da devam edecekler, ancak XIX. 

yüzyılda aralarında Ruslar gôrüleceklerdir. 

Prof. Denis Sinor‟un son makalelerinden birisinde sôz konusu ettiği gibi, birçok bilgin, Türklerin 

durmaksızın gôç ettiğine inanmakta idi. Bu sebeple de bazı Türk ve yabancı bilginlere gôre Oğuzlar 

buraya daha doğudan gelmiĢ olmalıdır. Ancak arkeolojik veriler, bu gôçün eğer varsa, en azından 

milat yıllarından daha ônceki bir zamanda olmuĢ olabileceğine iĢaret etmektedir. 

Arkeolojik neticeler, gerek kullanma eĢyası gerekse doğrudan yaĢayan insanların iskeletleri 

üzerindeki araĢtırmalar ile, Ġç Asya‟daki devamlılığı gôsteriyor. Bu arada kimi zaman, “mongoloit” diye 

tanımlanan unsurların arttığına iĢaret edilmekte birlikte, bunlar da fazla ônemli değildir. 

Türklerin M.�. binli yıllardan beri yaĢadıkları yerlerdeki yüzey araĢtırmaları ve kazılar, bu 

yôrelerdeki insanların maddî kültür eĢyalarını ortaya çıkarmaktadır. Bu insanların ürettikleri eĢyalar 

arasında, mesela inanç alanında devamlılık gôsterenler dikkati çekiyor. Türklerin ôlülerin mezarına 

koydukları, ôlüyü temsil eden mezar taĢı=balbal, Türk ôzellikleri ile bilinir. Bu balbalların uzak 

benzerleri, dünyanın ôteki sahalarında da bilinir. Ancak VI-XII. yüzyıllarda doğrudan Türk adını 

taĢıyanlar tarafından da çok kullandığı açık olarak bilinen balbalların benzerlerinin ônceki bin yıllarda 

da Batı Asya ve Doğu Avrupa‟da ôrneklerine rastlıyoruz. Saka/Skit ülkesindeki balbalların, bir büyük 

kültür gerçeği olarak ele alınması ve Skitlerle ilgili değerlendirmelerin, arkeolojik olarak da yeniden 

yapılması gerekmektedir. 

Türk ülkelerinin arkeolojisi, taĢ devirlerinde, ilk ve kapsamlı buluntuların coğrafî adlarına gôre de 

adlanmaktadır. Bunlar arasında Andronovo, Tagar ve TaĢtık kültürleri dikkati çeker. Bunlarla ilgili 

olarak ayrıca değerlendirmeler yapılabilir. Türk ülkelerinin arkeolojisi, taĢ devirlerinde, ilk ve kapsamlı 

buluntuların coğrafî adlarına gôre de adlanmaktadır. Bunlar arasında TaĢtık, Tagar ve Andronovo 

kültürleri dikkati çeker. Bunlarla ilgili olarak ayrıca değerlendirmeler yapılabilir. Fakat bunlar arasında 

Emel Esin‟in yazdıklarını (Ġslamiyet‟ten �nceki Türk Kültür Tarihi ve Ġslama GiriĢ, Türk Kültürü El-

Kitabı, II, Cild I/b‟den Ayrı basım, Ġstanbul 1978, s. 10-11, 19-20) aynen alıyoruz: 

“Tarihçiler ve arkeologlar hem tarihî kayıtlara hem de arkeolojik kalıntılara dayanarak Kem nehri 

kıyıları ve Kôgmen Dağlarındaki kültürleri Kagnılı, Kırgız ve Gôktürklerin müĢterek atalarına 
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bağlamıĢlardır. Bu bôlgede uzun baĢlı Europeoidler olan Andronov kavmi yaĢıyordu. M.�. 1300 

sıralarında Karasuk kültürünün ortaya çıkıĢında, doğudan gelen bazı daha Mongoloid boyların �mil 

olduğu kültür kalıntılarından bilinmektedir. Doğudan gelip Karasuk kültürüne yol açmıĢ olan boylar 

arkeolog Kiselev‟e gôre Kagnılı „Ting-ling‟ boyları idi. Kagnılı boylar, bugünkü �in‟in kuzey 

bôlgelerinde yaĢamakta olan, bazı araĢtırıcılara nazaran kısmen Europeoid, fakat Mongoloidler ile de 

gittikçe karıĢan boylardı. 

M.�. 600 sıralarında aynı bôlgede Karasuk kültürü, bazı Europeoid gôçlerin tesiri ile Tagar 

kültürüne çevriliyordu. M.�. 300 etrafında yeni Mongoloid gôçlerin neticesinde Tagar kültürü, TaĢtık 

kültürü olarak geliĢti ve Altay dağlarına da uzandı. Bôylece Kagnılı, Kırgız ve Gôktürk kültürlerinin bir 

müĢterek kôkten doğduğu açıkça gôrülür. TüreyiĢ efsanesinden anlaĢıldığına gôre Gôktürk sül�lesi 

bir devirde bunları idare etmiĢti. Esasen dil ve yazı birliği gibi, hem Kagnılı boyların, hem Gôktürklerin 

toteminin kurt olması da müĢterek kültüre del�let eder. Bütün Türkçe konuĢan boylar hakkında at, dağ 

keçisi ve su kuĢlarına dair bazı efsaneler de müĢterek kültür unsurları idi…” 

“Tagar mezarları eskiden beri yağma edilmiĢ olmakla beraber, bunlardan pek çok eĢya 

çıkmıĢtır. Tagar kültüründe ekserî erkek, fakat savaĢçı oldukları anlaĢılan bazı kadın mezarlarında da 

silahlar bulundu. Oklar, düz kılıç ve “kıngırak” dediğimiz iki yanı keskin düz kamalar çoktu. 

Kabzasında hayvan baĢı veya küçük hayvan heykelleri olan, yatağan dediğimiz, eğri bıçaklar da 

bunların menĢei olan Kuzey �in ile Tagar kültürünün iliĢkilerine iĢaret ediyordu. Erkek ve kadın 

mezarlarında pek çok süs eĢyası bulundu: Renkli taĢlar ve bilhassa al akik ile süslenmiĢ altın ve tunç 

tokalar, iğneler, t�clar, bilezikler, küpeler, taraklar ve saplı tunç aynalar gibi… 

Pazırık kurganının bulunduğu Altun-yıĢ, yani Altaylar da arkeolojik araĢtırmalar çokça 

yapılmıĢtır. M.�. IV-II. yüzyıllara ait olduğu sanılan Pazırık kurganı, �in kaynaklarındaki M.�. 176 ve 

43 yıllarına ait kayıtlarda bu yôrede Uygurlar bulunmakta imiĢ… Schmitt ise Mil�t sıralarında Altun-

yıĢlı manasına gelen Kin-man adlı bir kavim mevcud olduğuna gôre Altun-yıĢ‟ın Türklerin en eski 

vatanı olduğu fikrindedir…. 

Altaylardaki mezarlardan da pek çok eĢya çıkmıĢtır. Bunlar Gôktürk Devri eĢyalarını andırırlar. 

TaĢtık devri levhalarındaki Ģahısların kimisi Ġç Asya gôçebelerinin kıyafeti olan çakĢır ve mintan 

giymiĢler. SavaĢ sahnelerinde uzun saçlı veya topuzlu olanların galip geldiği ve kel olarak 

gôsterilenlerin mağluplar olması dikkati çeker (Kagnılı boyları mağlup düĢmanın saçını keserdi). 

Bazı Ģahıslar Kazakistan‟daki Esik‟te ve Aral bôlgesinde de gôrüleceği gibi, maden veya deriden 

küçük levhaların dikilmesinden müteĢekkil zırhlar giymiĢtir. Bunların baĢında Gôktürk Devri‟nde 

yüksek mertebeli kiĢilere mahsus olan sivri tulgalar vardır… Alpler kulağa kadar gerilebilip okları çok 

uzaklara yollayan cinsten gôçebelerin geliĢtirdiği yaylar germektedirler. Bu resimler tek bir levha 

halinde bir Alp‟in hayatını tasvir etmekte olabilir. 

Emel Esin, bir baĢka yazısında, en eski Türk hayatını, Türk kültürü olarak Ģôylece 

ôzetlemektedir: 
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“Türk kültürü, Kuzey Eurasia kıtasının geniĢ ufuklarında doğmuĢtu. Türkler hakkında en eski 

kaynaklar, �in tarihleri, milattan ônceki üçüncü asırda yaĢayan, tarih sahnesinde Türk olarak 

belirecek birkaç boy üzerinde bilgi vermektedir (Basmıllar, Kırgızlar, Uygurlar ve �inlilerin T‟ing-

ling=T‟ieh-le gibi adlar ile andıkları Kağnı sahibi kabileler, Yani kanglılar). Bu Türk boyları �in‟in 

kuzeyinden batıya doğru, Aral denizine kadar uzanan bir kuĢak boyunca kurulmuĢ devletler olarak 

tanıtılmaktadır. Bôylece erken Türkler, Kuzey Eurasia kıtasında yaygın, muhtelif ırklardan (europid ve 

mongoloid) boylar çevresinden idiler. �evrenin doğusu hakkında araĢtırmalar Ģunu gôstermektedir: 

Aslen ana etrafında teĢekkül eden küçük çapta ekinci toplumlar, milattan ônceki ikinci bin yılın 

sonunda, bir istila sonrasında, muhtemelen Ari kavimlerin ilerlemesi neticesinde hayat tarzlarını 

değiĢtirmiĢlerdi. 

Bu insanlar, geçimlerini çobanlık ve av ile sağlamaya baĢlamıĢlardı. Soğuk mevsimi, eskisi gibi, 

hücumlara karĢı tahkim edilmiĢ surlu kıĢlaklarda geçiriyorlar ve muhtemelen kuvvetli, gerçekçi ve 

heyecanlı, hamasi üsluptaki sanat eserlerini meydana getiriyorlardı. Surlar içindeki kıĢlaklarda, 

otağların yanında, benzer Ģekilde inĢa edilmiĢ sıvalı ağaçtan evler de vardı. Kırgız Türkleri, milattan 

ônceki son asırda, �in tarzında kôĢk de yapmıĢlardı. Baharda sürüleri yayla ve otlaklara gôtürüp çadır 

(gôçürülebilir ev) altında yaĢıyorlardı. Günümüz araĢtırıcıları mevsim gôçleri yapılan hayat tarzına 

yarı-gôçebelik demektedir. Mevsim gôçleri sırasında, sürülerin birbirine karıĢmaması için her boy, 

sürülerine kendi tamgasını vuruyordu. Sanat eserlerindeki tamgalar, kuzey Asya kültürünün bir 

alameti oldu. 

Mevsim gôçlerinde karĢılaĢılan güçlükler ve boylar arasında çatıĢmalar, erkek savaĢçı 

kiĢiliğinin, Türkçe tabiri ile er ve alp Ģahsiyetinin ôn plana geçmesine yol açmıĢtı. Erler ve alpler, 

alpagutlar, bağaturlar arasında kurulan kademeli bağlar, orduların çekirdeği olacaktır. Alpler 

Ģôlenlerde mertebeye gôre sıralanıyor ve içki kadehi ile, savaĢ tanrısı timsali kılıcı Ģahit tutarak 

büyüklerine bağlılık andı içiyorlardı. Er ve alplerin mezarlarında ve heykellerinde gôrülen alametleri 

kılıç veya kama asılı kemer ile kadeh idi. 

Toplumdaki değiĢiklik, kadınların hayatında çok fark yapmadı. Kadınlar yine ailenin bakımı ile, 

“evçi” olarak kalmakta, ilaveten gôç esnasındaki güçlüklere ve çatıĢmalara bile karĢı koyabilmekte 

idiler. Ana tanrıça tasavvurunun, ana etrafındaki ônceki aile düzeninin hatırası olduğu sanılır. 

Kuzey Eurasia mezarlarında bulunan eĢya, yarı gôçebeliğe uygun olarak taĢınabilir cinstendir. 

Eski Türkçe adı ile “kerekü” veya otağ diyeceğimiz, Kuzey Eurasia‟nın üstüvani Ģekilde ve künbedli 

çadırının, iĢlemeli keçe ôrtüleri ile keçe, yahut yün yaygıları bulunuyordu. Halılar merasim eĢyası da 

sayılıyordu. Atlı boyların kıyafetleri çakĢır ve keçe çizme, kaftan, kepenek, kürk hem soğuktan hem 

güneĢten koruyacak bôrkler, asırlar boyunca değiĢmeyecekti. Birer sanat eseri olan madeni ve 

kemikten küçük levhalar, giyimde olduğu gibi, at takımlarında da kullanılıyordu. Boy beği 

mertebesinde olmayan erkekler, kadınlardan daha sade kıyafette idiler. Fakat onların da küpeleri, 

gerdanlıkları olabilirdi. 
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Tarihî Türk devrinin en erken safhasından beri iĢlemeli yaka ve kol ağızlarına dikilebilen Ģeridler, 

mertebe iĢareti olarak gôzükmektedir. Sanat eserlerinde, kadın tasvirleri, uzun elbiseler ve tac gibi 

baĢlıklardan seçilebilmektedir. Kuzey Asya atlı boylarının mezarlarının bir hususiyeti de çok sayıda ve 

geliĢmiĢ silah cinsleri ve zırhlar ile tulgalardır. Atlı boylar dôrt nala gidiĢte hem ône hem arkaya ok 

atmak mahareti ile ün salmıĢlardı. Türklerde bôyle üstün okçuların alameti, baĢa takılan çift Ģahin 

kanadı idi”8 

Gôrülüyor ki arkeolojik tetkikler doğrudan “Türk” yorumu vermese de, çok yônlü ôzellikleri ile 

Türklerin geçmiĢ yüz ve bin yıllarını en iyi Ģekilde tasvire imkan vermektedir. Bôylece arkeolojik bilgiler 

sonrasında, doğrudan tarihî devirlere girilebilmektedir. 

C. Mitoloji / Destanlar: 

Türk‟ün Kendi Destanları 

Destanlar, efsanevî bilgiler, tarihî kaynakların bulunmadığı zamanlarda bir fikir verebilir: Bu 

sebeple Türklerle ilgili Destanlarda da tarihî gerçekler bôylece aranacaktır. 

Zeki Velidi Togan, “Türk Tarihinin en eski devirlerine ait riv�yetler doğrudan doğruya destan 

olarak yazılmıĢtır” demektedir (Tarihte Usul, 1950, s. 47. ) Bunlardan „ġu‟ destanı, Hanname, Tünge-

alp (Afrasiyab), Türk, dôrt oğlu ve On kam (On-ok, yani Batı Gôktürk) rivayetleri bize ancak bazı 

parçalarından malumdur”. Togan‟a gôre bütün “bu rivayetlerin tarihî hayatı yansıttıkları açıktır”. 

1. En eski Türk destanı Alp Er Tunga ile ilgilidir. Hatıraları Afrasiyab adıyla Ġran millî destanında 

saklanan Alp Er Tunga, Türk devletinin en eski ve en namlı Hakanı‟dır. KaĢgarlı Mahmud tarafından 

nakledilen (I, 41, 189) destan parçaları oldukça etkili ve güzeldir. 

Alp er Tunga ôldi mü 

Isız ajun kaldı mu 

�dlek ôçin aldı mu 

Emdi yürek yırtulur 

UlĢıp eren bôrleyü 

Yırtıp yaka urlayu 

Sıkrıp üni yurlayu 

Sıgtap kôzi ôrtülür…. 

Alp Er Tunga destanı ile biz doğrudan destanî hayattan, Sakalar=Ġskitler devri Türk tarihine 

girebiliyoruz. �ünkü Alp Er Tunga= Afrasiyab, Ġran sahasının doğu ve kuzeyine hakim olan bir büyük 
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devletin Hakanı‟dır. 

2. Zaman bakımından sıralandığında ikinci destanımız, muhtemelen Asya Ġçlerinden doğu 

taraflarına gôç olayını konu edilen ġu Destanı‟dır. Bu destan da ancak hik�ye halinde KaĢgarlı 

Mahmud‟un eserinde kalmıĢtır. Buna gôre Ġskender-i Zülkarneyn, Türkistan‟a geldiğinde Türk Hakanı 

ġu, doğuya doğru çekilmiĢtir. Hakanın bu çekilme kararından habersiz olan bir kısım Türkler ise 

Türkistan‟da kalmıĢlar idi. Bunlar KaĢgarlı‟ya gôre yirmi iki Türkmen boyudur. Emel Esin ve diğer 

birçok araĢtırıcı ġu Destanı‟nda, �in sülalelerinden Chouların izlerini gôrmektedirler. 

3. XVII. yüzyılda yazıya geçirilmiĢ olan Hanname, “Kimmerlerin Orta Asya‟da bazı Türk 

kavimleri, Hasarlar, Rak/Uğrak, �iğil ve Ġlaklarla birlikte yaĢadıkları zamanı anlatır. Hanname, bize 

ancak 17. asırda Buharalı Ġmami adlı bir �zbek tarafından efsanelerle karıĢık bir Ģekilde yazarak vasıl 

olmuĢtur” (Z. V. Togan, Tarihte Usul, s. 48; ayrıca bkz. “Das �zbekische Epos Chan-Name”, CAJ, 

Vol. 1, No. 2 s. 144-156). Hanname‟nin, tahlili yapılmadan geniĢ bir ôzeti, O. ġ. Gôkyay tarafından 

yapılmıĢtır (“Hann�me”, Necati Lugal Armağanı, Ankara 1968, s. 275-329). Hanname‟de, hadiselerin 

oluĢ zamanları ile yazılıĢ devri arasındaki çok uzun zaman dolayısıyla; yerler ve kahramanlar çok iç 

içe girdiğinden, tahlili çok dikkat ister. Bunu da Zeki Velidi Togan yapmıĢ olup, henüz, çok kısa bir 

hulasası yayımlanmıĢtır. 

4. Oğuz Han, en eski Türk tarihinin en çok bilinen kahramanı olup, Türk destanlarının nispeten 

en “iyi muhafaza edileni de Oğuz Destanı‟dır. Oğuz Destanı‟nın doğrudan Türkçesi, hem de XIV. 

yüzyıl baĢlarında yapılan Farsça çevirisi günümüze kadar gelmiĢtir. Bu arada sonraki zamanlarda da 

Oğuz Destanı birkaç Ģekilde kaynaklara yansımıĢtır (ġ. Yezdî, Uluğ Beğ‟in eseri; Ebülgazi Han). 

Zeki Velidi Togan, Oğuz Destanını hayatının son senelerinde ele almıĢ ve incelemeleri 

tarafımdan yayımlanmıĢtır. Oğuz Destanı‟nın daha ayrıntılı olarak nakledilen ReĢideddin‟un Cami üt-

Tevarihi‟ndeki Farsçasında, 24 kadar PadiĢah zikrediliyor. Burada birkaç sülaleye mensup 

hükümdarlar karıĢtırılmıĢ. Tam bir sülalenin hükümranlık devri, tek bir padiĢahın ômrü gibi tasvir 

olunan noktalar da olabilir”. Türkçe ve Farsça olarak birçok ayrı Ģekilleri bulunan Oğuz Destanı, Zeki 

Velidî Togan‟ın ayrı bir kitabında incelenmiĢtir. 9 

1. ReĢideddin Fazlullah 

XIV. yüzyıl baĢlarında kaleme aldırdığı Cami üt-Tev�rih‟in giriĢinde, en çok Oğuz Han üzerinde 

durmuĢ idi. O ayrıca kendisine ulaĢan destanları da sôz konusu etmiĢtir. Fakat ona gôre, Türklerin 

geçmiĢleri ile ilgili en eski ve etkili destan, Oğuz Destanı‟dır. Ancak o bu kesimi “Türklerin ve 

Oğuzların Tarihi” diyerek vermektedir. Burada ônüne getirilen Türkçe metin Farsçaya çevrilirken, 

muhtemelen Ġsl�mî unsurlar katmıĢ, bu arada bazı tasarruflarda da bulunmuĢtur. Metin Ģôyle baĢlar: 

“Türk tarihçileri ve dili çabuk r�viler Ģôyle anlatırlar: Nuh Peygamber A. S. yeryüzünü oğulları 

arasında bôlüĢtürdüğü zaman büyük oğlu Yafes‟e Doğu illeri ile Türkistan‟ı ve o tarafları verdi. Yafes, 

Türklerin deyiĢine gôre Olcay Han diye lakab alır. O gôçebe olarak yaĢıyordu. Yaylak ve kıĢlakı 
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Türkistan‟da olup yaz aylarını Ġpanç Ģehri Ģehri yakınlarındaki Ortak ve Kürtak‟ta kıĢları da aynı 

yôrelerdeki Karakurum diye meĢhur olan Karakum‟daki Borsuk adlı yerde geçiriyordu. 

Burada iki Ģehir vardı: Birisi Talas, birisi Karı Sayram ki bu son Ģehrin çok büyük kırk kapısı 

vardı. Bugün orada Müslüman Türkler yaĢıyorlar. Kunçzı‟nın memleketine yakındır ve Kaydu‟ya aittir. 

Olcay Han‟ın paytahtı bu yerde idi. 

Onun Dîb Yavku Han adında bir oğlu oldu. Dîb‟in manası taht ve makam, yavku ise halkın 

ônderi demektir. O büyük ve tanınmıĢ bir padiĢahtı. Dôrt muteber ve Ģôhretli oğlu vardı. Kara-han, 

Orhan, Kür-han ve Küz-han. Kara-han veliahd olduğundan babasının yerine geçip PadiĢah oldu. 

Onun çok talihli ve padiĢahlığa layık bir oğlu dünyaya geldi. �ç gün ve üç gece anasının sütünü 

emmedi…” 

Bundan sonrasını ôzetleyerek verecek olursak, anası Tanrı‟nın birliğine iman ettikten sonra 

sütünü emer; bir yıl sonraki toyda kendi adının “Oğur” (Oğuz) olması gerektiğini belirtir ve büyüdükten 

sonra babası kardeĢlerinin kızlarını alır. Bunlar Tanrı‟ya iman etmediklerinden yanaĢmaz, küçük 

amcası Orhan‟ın kızıyla daha iyi iliĢki kurar ve bu durum babasının dikkatini çeker. Oğuz avda iken 

onu yok etme hazırlıkları yapılır ve bunu da son hanımı Oğuz‟a haber verir. Oğuz ile babası ve 

amcaları arasında mücadele baĢlar ve bu 75 yıl sürer. Sonunda Oğuz galib gelir; amcaları uzaklara 

kaçar, Oğuz onlara “Muval” yani her zaman kaygılı olun diyerek Moğol adını verir. Oğuz zafer 

sonrasında toy verdi ve kendisine uyanlara Uygur adını verdi. Sonrasında cihangirlik için dünyanın 

dôrt bir yanına seferlere baĢladı. 

Hindistan‟a, �in, Maçin ve Nenkiyas‟a sefer etti; ülkesine dôndüğünde Ġnal Han ile savaĢtı. 

Oradan kuzey diyarına yôneldi; KaraĢit‟e galip geldi; Atil boyuna vardı; Kıl-barak ile savaĢtı; 

sonrasında Karanlık ülkesine yôneldi; elde edilen ganimetleri yeni icad edilen Kanglılara yükleterek 

memleketine gônderdi. Derbent‟ten güneye indi, ġirvan ve ġamahı‟dan sonra Arran ve Mugan 

tarafına gitti. Gürcistan‟a hakim oldu; Diyarbekir ve ġam‟a yôneldi; oğulları Tekfur ile mücadele 

sonrasında Frenk ve Rum diyarına karĢı harekete geçtiler Oğuz bütün ordusuyla DimeĢk‟e yôneldi, 

Mısır‟ı da alıp il yaptı ve Bağdat tarafına yôneldi. Oğullarını Fars ve Kirman tarafına gônderdi, Irak-

Acem‟de iken, aç kaldığından geride kalanlara Kal-aç adını verdi. Mazenderan‟a ve oradan Herat‟a 

ulaĢtı; yurduna Gur ve Garcistan yoluyla dônerken, dağlarda çok kar olduğundan, geriden gelen 

Karluklar orada kaldılar. Oğuz yurduna dônünce Uygurlar onu karĢıladılar, büyük bir toy verildi, Oğuz 

Han altın evini kurdurdu. �ç oğlu bir yay, üç oğlu da oklar buldular; bozulabilen yayı bulanlara Bozok, 

okları bulanlara da �çok adını verdi. Daha sonra da vefat etti. 

Oğuz Han‟dan sonra yerine Gün Han geçti; bu zamanda Yenikentli Irkıl Hoca, Oğuz Han‟ın altı 

oğlunu ve her birisinin dôrderden 24 torunu kendi arasında düzenledi. Bôylece onlar toylardaki 

yerlerini, sıralarını ve yiyeceklerini bileceklerdi. Bu arada her birisinin damgası ve ongunu (kuĢu) de 

belirlendi. Bunları aĢağıda Ebülgazi‟den nakledeceğiz. 

Oğuz ve sonrası Gün Han‟ın ardından baĢa geçen Oğuz Yabguları (Dîb Yavkuy Han, Kurs 
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Yavkuy vb.) ile artık doğrudan bir tarihî dônem baĢlamaktadır. 

2. Uygurca Oğuz Destanı 

Uygurca Oğuz Destanı‟nda Oğuz‟un annesi Ay-kağandır; Oğuz adeta vahĢi bir gôrünüĢte bir 

yiğit olur ve halkını birçok canavardan kurtarır. Gôkten inen ıĢık içindeki kızla evlenmesinden Gün, Ay 

ve Yıldız; bir ada içinde bulduğu kızdan da Gôk, Dağ ve Deniz adında oğulları oldu. 

Oğuz bir büyük toy verdi ve dünyanın dôrt bir yanına “Ben Uygurların Kağanıyım, bana itaat 

etmeniz gerek” diye haber gônderdi. Altan Han buna uydu; fakat sol yandaki Urum Kağan uymadı ve 

üzerine yürüdü. Bu sırada gôk tüylü, gôk yeleli bir kurt ordunun ônünde belirdi; Oğuz‟un ordusu onu 

takib ediyordu. Urum Kağan yenilmiĢ, kardeĢi Uruz‟un oğlu Oğuz‟un Saklab adını verdiği bir Ģehirde 

kalıp Oğuzla dost olmuĢtu. 

�ok geniĢ olan Ġtil suyunu geçmek için Uluğ Ordu Beğ, ağaçlardan yararlanıp bir alet yaptığı için 

Oğuz ona Kıpçak adını verdi. Yôredeki bir buzlu dağa giden askerleri karlar içinde kalınca onlara da 

Karluk dedi. Yoldaki bir altın evi açamayan Oğuz, birisine burada kal ve aç dedi ve onun adı da Kalaç 

oldu. �ürçet ile kavgada çok ganimet alınmıĢtı; Barmaklığ �osun Billig, kanga kanga diye ses çıkaran 

Kanglı‟yı icad edince onun adını Kangaluğ/Kanglı koydular. Kurt ônde olmak üzere Hind, Tangut ve 

ġam taraflarına yürüdü; oradan Masar diyarına gitti. Masar Kağan yenildi, sayısız eĢya ile geriye 

yurduna dôndü. 

Oğuz Kağan‟ın yanında, Uluğ Türük adında ak sakallı, ak saçlı, çok akıllı bir ihtiyar, anlayıĢlı ve 

asil bir kiĢi idi. Bir gün rüyasında gündoğusundan batısına uzanan bir altın yay ile üç gümüĢ ok 

gôrmüĢtü. Bunu Oğuz‟a anlattı; Oğuz, Gün, Ay ve Yıldız‟ı doğuya, Gôk, Dağ ve Deniz‟i batıya 

gônderdi; Doğuya gidenler bir altın yay, batıya gidenler üç gümüĢ ok bulup babalarına verdiler. Oğuz, 

altın yayı üç parçaya bôlüp bozdu; her bir oğluna bunları ve okları verdi. 

Oğuz en son bir büyük kurultay topladı; Sağ yanda yayı bozup verdiği oğulları, yani Bozoklar, 

sol yanda da üç oku verdiği oğulları �çoklar oturdu, sonrasında Oğuz “Ģimdi yurdumu size veriyorum” 

diyerek destan bitmektedir. Birçokları tarafından yayınlanan (Bang-Rahmeti; M. Ergin, ġçerbak, ) 

Uygurca Oğuz Destanı, henüz Ġslamî motifler girmeyen bir dôneme aittir. Oğuz güçlü, kuvvetli ve 

Bozkurt rehberliğinde ordularını yürüten bir insandır. Oğuz Han‟ın aklı baĢında müĢaviri Uluğ 

Türük‟tür. 

3. Temür Devri Tarihçileri 

Temür devrindeki tarihçiler, Ġç Asya‟daki Oğuz Destanı‟nın ve Oğuz Han‟ın Ģahsiyetinin ôteki 

Türk destan geleneklerinin biraz farklı bir Ģeklini belirtir. XIV. yüzyıl sonlarında bilinen ve XV. yüzyılda 

kaynaklara kaydedilen Ģekli (ġerefeddin Yezdî Mukaddimesi) 1440 yıllarında Temür Beğ‟in torunu 

Uluğ Beğ (1394-1449) tarafından da ġeceret‟ül-Etr�k adlı eserinde nakledilmiĢtir. 

Ona gôre, Nuh Peygamber, Turan ve Türkistan‟ı Yefes‟in hissesine verdi, bu sebeple ona Ebü‟t-
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Türk derler (yeni Türk‟ün babası); Ġran toprakları, Acem ve Ahvaz, Sam‟a yani Ebü‟l-Acem‟e düĢtü, 

nihayet Hindistan ve Sudan tarafları da Ham‟a ayrıldı ve ona da Ebül-Hind derler. 

Yafes‟in dokuz veya sekiz çocuğu olduğu sôylenir: 

Türk, Hazar, Saklab, Rus, Mensek, �in, Kemari, Kimal (? k) ve Mareh (=Kanğ?). Bazıları 

Kimakle Kemari‟yi bir sayarak sekiz çocuk derler. Uluğ Beğ Farsça eserinde, Türk‟e “Yafes-

oğlan”dendiğini de kaydeder. Türk bin Yafes bin Nuh‟un padiĢahlığının anlatılması kesiminde, 

aĢağıda Mücmel‟üt-Tevarih‟te nakledilecek bilgiler hemen aynen bulunmaktadır. Ancak bazı farklar da 

vardır. Mesela çok yerleri gezdikten sonra beğendiği sulu; çeĢmeleri bol yere Cayilgan (Yayılgan?) 

adını vermiĢtir. Farsların, Hz. Âdem‟le aynı kiĢi olduğu sôylenen hükümdarı Keyümers ile çağdaĢ 

olup, o da Doğu illerinin hakanlarının arasındaki ilk “kaan”dır. Son derece akıllı; edebli ve hüner sahibi 

idi. Halkına at, deve, sığır, koyundan istif�deyi ve keçe yapımını ôğretti. Zamanında barıĢ ve huzur 

vardı. 

Türk‟ün beĢ oğlu olmuĢtu: Sırasıyla Amılca, Tünk, Cigil, Barshar ve Ġlak. Yemeğe tuz katılması 

Tünk Han zamanında olmuĢtu. ġôyle ki bir gün avda kebap yerken Tünk bin Türk‟ün elinden düĢer; 

bu yer meğerse tuz madeni imiĢ ve alıp yediğinde tadı daha hoĢ gelir. Durumu kardeĢlerine, babasına 

ve ôteki devlet erkanına bildirir ve bundan bôyle kebaba tuz konur. Keza ehli ve vahĢi hayvan 

postlarından elbise edinmek de Türk zamanından kalmıĢtır. 240 yıl ômür sürdü. 

Türk‟ün vefatından sonra kardeĢler arasında bazı olumsuzluklar gôründü. Mesela Mensek, 

hilek�r olup Bulgar nehri kenarını mekan tutmuĢtu. Guzlar ondan gelir; istendiğinde yağmur 

yağdırılabilen “yada taĢı”nı Mensek almıĢ, Türk‟e sahtesini bırakmıĢtı ki sonra bu Guz‟a geçti. Guz ile 

amcası Türk arasında bu sebeple kavgalar oldu. Yuğur ve Türkmanların adları bu çekiĢme ve 

mücadelelerde geçer. �in de hünerli ve feraset sahibi bir kimse idi. Maçin, �in‟in oğludur ki Osman 

bin Ertuğrul‟un ceddi buraya çıkar. Kemari de ayyaĢ ve av-sever bir kimse olup, sincap, samur ve 

kakım derilerinden giyim yapıyordu. Ġki oğlundan birine Burtas, birine Bulgar adını koydu. 

Kimal/Kimak, zarif, latif bir kimse idi. Evladı da “mirza tabiatlı” ve hoĢ ôzellikleri ile ünlüdür. Kanğ 

(yukarda Mareh diye geçmiĢti) bin Yafes ise iyi yaratılıĢlı ve güzel ahlaklı idi. KardeĢleri arasında en 

insaflı olarak Ģôhret bulmuĢtu. �in sınırlarında Kamrun taraflarında kaldı ve evladı orada dağıldı. 

Yafesoğlan Türk Han bin Yafes, Türkistan‟ı güzelce idare etti. Vefatında oğlu Abılca Han, yerine 

onun oğlu Dibakuy Han, onun oğlu Küyük Han ve onun oğlu Alımcan Han geçtiler. Alımcan Han 

Türklerin ülkesini Tatar ve Moğol adlı iki oğluna paylaĢtırdı: 

Tatar Han‟dan sonra sırasıyla Buku Han, Amılcana Han, Ensil=Elili Han, Ġtsenir Han, Ardu Han, 

Baydu Han ve en son Han da Sevinç Han idi. 

Moğol Han‟a gelince bunun dôrt oğlu oldu: Kara-han, Oz-han; Küz Han ve Or-Han. 

Babalarından sonra Kara-han Han oldu. KıĢlak ve yaylağı Ortak ve Kürtak idi. Bunlar kafir olup Ģirk 

içinde idiler. Hatunundan bir oğlu dünyaya geldi, ad verme toyunda o kendi adının Ağuz (bundan 



  401 

sonra Oğuz diyeceğiz) olduğunu sôyler. Anasının sütünü, o ancak Tanrı‟nın birliğine inandıktan sonra 

emdi. 

Bôylece Oğuz Han ile ilgili, ônemli bir kısmı ReĢideddin‟de verilen bilgiler verilmekle birlikte ordu 

düzeniyle ilgili kısım bir hayli ayrıntılı, kısmen Moğolca fakat Türkçeleri de olan bilgiler vardır. Oğuz 

Han, ReĢideddin‟de olduğu gibi Uygur, Kıpçak, Karluk, Kalaç ve hatta Ağaçeri Türk boylarının 

isimlerini verir. Burada ek olarak Uluğ Bey‟de �iyurgan/Cürg�n? (ġuburgan?) ki katar manasına gelir, 

eklenmiĢtir. Hatta bir yerde (yazma, 23b) kendisine “Oğuz Han-Gazi” de denerek, o aynı zamanda bir 

Ġsl�m kayramı sayılmaktadır. Asıl yurduna dôndükten sonra bir toy yaptı, altın otağını dikti; yenip içildi. 

Bozok (Kün Ay, Yulduz) ve �çokları (Kôk, Tak ve Tingiz) düzenledi. 

Oğuz Han‟dan sonra Kün Han geçer ve Irkıl Hoca sağ ve sol kolları (Bozok ve �çokları) 

düzenleyip onların lakap ve tamgaları ile yerlerini meclis ve toylardaki yerlerini belirtir; koyunun 

nerelerini yiyeceklerini de tanzim eder; fakat Kün Handan sonra, oğlu değil kardeĢi Ay Han geçer. Ay 

Han‟dan sonra ise, Yulduz Han geçerler. Bu arada Yulduz Han‟ı Ay Han‟ın oğlu sayıp, sonrasında 

Yulduz Han‟ın oğlu Mengli Han ve sonrasında Tingiz-Han baĢa geçerler. Tingiz Han 110 yıl 

Moğolistan‟da Hanlık yapar ve sonrasında oğlu Ġlhan padiĢah olur. 

S�kin ve olgun bir kiĢi olan Ġlhan zamanında, Ġran-zemîn‟den Tur bin Feridun asker çekip 

Ceyhun‟u geçer ve Türkistan‟a yônelir. Son Tatar Hanı Sevinç Han, Oğuz Han ailesine karĢı intikam 

için fırsat bulur ve onunla birleĢir. Tur ile Ġlhan savaĢırlar; “Türklerden, Uygur ve Tatar‟dan çoğu 

ôldürülür; Tur ile Sevinç Han ordusu hile ile geri çekip, sonra ani bir baskınla Moğolları yok ederler. 

Ġlhan‟ın oğlu Kıyan ile Nüküz ve iki kadın ôlenlerin arasında sağ olarak kalırlar ve güçlükle kendilerini 

kurtarıp, Türklerin Ergenekon, yani dar-geçit dedikleri güvenilir bir yer bulurlar. Bu olay, Oğuz Han‟ın 

vefatından bin yıl sonra cereyan etmiĢti. 

Bu savaĢlar sırasında bir tarafa kaçıĢan kırk kızın soyu, Kır-kızları oluĢturmuĢ; otuz yiğit de 

baĢka bir yône kaçmıĢ ve onlardan Otuz-oğlanlar meydana gelmiĢ. 

Bôylece doğrudan tarihî devirlere de gelinmiĢ olur. �ünkü artık Ergenekon ile ifade edilen Türk 

tarihinin bu bir fel�ketli dônemidir ve Gôktürklerden ônceki zamanı kastetse gerek. Gôrülüyor ki XIV. 

yüzyıl sonlarındaki bir riv�yet, Oğuz Han‟ı Türk‟e ve hatta daha yakın bir ata olarak da Moğol‟a 

bağlamaktadır. 

Uluğ Beğ, kendisinin Türk olduğunun Ģuurunda olup, bu arada Ġç Asya‟daki oluĢumları da 

bilmekte, en ônemlisi Moğol‟un doğrudan Türk ve Oğuz Han‟la yakın olduklarını bilmektedir. 10 

4. Ebülgazi Han 

1603-1663 arasında yaĢayan ve 1644 sonrasında Hive Han‟ı olan Ebülgazi Han, Türkmenler 

arasındaki Oğuznamelerin oldukça farklı olduğunu gôrünce, kendisi de bir metin tesis etmiĢtir. Onun 

metni, A. N. Kononov tarafından yayınlanmıĢ, Türkçeye de nakledilmiĢtir. 
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Atil ve Yayık boyuna giden Yafes‟in sekiz oğlu vardı: Türk, Hazar, Saklab, Rus, Menek, �in, 

Kemari ve Tareh. Yafes ulu oğlu Türk‟ü yerine geçirdi; Türk‟e Yafesoğlanı derler. Issık gôl etrafını 

beğendi, orada keçeden evini kurup oturdu. Türkler arasındaki birçok adetler ondun kalmıĢtır. Türk‟ün 

dôrt oğlu vardı: Tütek, Cigil, Barscar ve Eml�k. Türk ôleceği zaman Tütek‟i yerine bıraktı; Tütek, akıllı, 

devletli ve iyi bir padiĢah idi; Türk içinde çok adetlerı o yarattı. Acem padiĢahlarından Keyümers ile 

çağdaĢ idi. Bir gün ava çıkar, geyik ôldürüp kebap edip yerken bir dağram et yere düĢer. Onu alıp 

yediğinde ağzına daha hoĢ gelir; orası tuzlak imiĢ. AĢa tuz salmasını o çıkardı. Ondan sonra oğlu 

Amılca, sonra oğlu Bakuy Dîb Han geçti. Dîb‟in manası tahtın yeri, Bakuy‟unki de “il ulusu” demektir. 

Sonra oğlu Kôk Han geçti; �lünce oğlu Alınca, Han oldu. Ġki oğlu vardı, birisi Tatar, birisi Moğol. Atası 

yaĢlandığında yurdunu ikiye bôlüp iki oğluna bôlüĢtürdü. Tatar ve Moğol her ikisi de kendi ülkelerinde 

padiĢahlık ettiler. 

Moğol Han‟ın dôrt oğlu var idi: Ulusunun adı Kara-han, sonra Kür-han, Kır-han ve Or-han. 

Moğol Han‟dan sonra, büyük oğlu Kara-han baĢa geçti; Kara-han Ortak ve Kürtak‟ta yaylar idi. Bu 

zamanda ona Uluğ-Tağ ve Kiçik-Tağ derler. KıĢ olunca Sır suyunun ayağında ve Karakum ve 

Borsuk‟ta kıĢlar idi. 

Karahan‟ın uluğ hatunundan yüzü ay-günden parlak olan bir oğlu dünyaya geldi. �ç gece 

gündüz anasını emmedi. Her gece o oğlan anasının düĢüne girip derdi: “Ey ana, Müslüman ol, eğer 

olmazsan, ôlecek olsam bile senin memeni emmiyeceğim”. Anası oğluna kıyamadı ve Tanrı‟nın 

birliğine iman getirdi. Ondan sonra o oğlan memesini emdi; Anası gôrdüğü düĢü ve Müslüman 

olduğunu kimseye sôylemedi. �ünkü Türk halkı Yafes‟den ta Alınca Han‟a kadar Müslüman idiler; 

Alınca Han padiĢah olduktan sonra Tanrı‟yı unuttular, bütün halk kafir oldu. Kara-han zamanında da 

sıkı kafir idiler; baba oğlunun Müslüman olduğunu bilse onu ôldürürdü. O zamanda oğlan bir yaĢına 

gelince adı konurdu. Karahan ile boya haber salıp bir ulu toy yaptı. Karahan beylerine oğluna bir ad 

verilmesini istediğinde beyleri cevap vermeden oğlan “Benim adım Oğuzdur” dedi. 

Sonrasını ôzetleyecek olursak, ReĢideddin‟deki olayları hemen burada da gôrürüz. Oğuz vefat 

ettikten sonra, yerine Gün Han geçmiĢti. Gün Han zamanında Irkıl Hoca, Oğuz‟un çocuk ve torunlarını 

bir tertip ve düzene sokulmuĢlar idi. Oğuzları 24 ana boy esasında düzenleyen Irkıl Hoca, boyların 

kendi aralarında çekiĢmeleri için bazı esaslar koymuĢtur. Bazı ayrıntıları ReĢideddin‟in eserinde 

bulunmayan bu düzenlemenin Ebülgazi Bahadır Han‟daki Ģeklini aynen almak, bazı Türk boylarının, 

bu düzenleme deki yerini, orun ve ülüĢlerini belirtmek açısından yararlı olacaktır: Altın ôrgenin tôründe 

Kün Han oturdu; Koyunun baĢını, arkasını, kuyruklu ucasını ve bağrını ona verdiler. �rgenin iç 

eĢiğinde Irkıl Hoca oturdu, tôĢünü onun ônüne koydular. 

Sağkol‟da ilk ôrgeye Kün Han‟ın büyük oğlu Kayı‟yı (kuĢu Ģunkar) oturttular. Sağ aĢıklı iliği ülüĢ 

verdiler. Bayat (üki) onu doğradı, Sorkı atları tuttu. Ġkinci ôrgeye Alka-evli‟yi (kôykenek) oturttular. Sağ 

kar iliği ülüĢ verdiler. Kara-evli (Kôbek-sarı) onu doğradı, Lala atları tuttu. �çüncü ôrgede Ay Han‟ın 

büyük oğlu Yazır‟ı (turumtay) oturttular. Sağ yan-baĢı ülüĢ verdiler. Yapar (kargu) onu doğradı, Kumı 

atları tuttu. Dôrdüncü ôrgede Dodurga‟yı (Kızıl-karcagay) oturttular, sağ umacayı ülüĢ verdiler. Dôğer 
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(gôçgün) onu doğradı MürdeĢuy atları tuttu. BeĢinci ôrgede Yulduz Han‟ın büyük oğlu AvĢar‟ı (cer-

laçın) oturttular. Sağ uyluğu ülüĢ verdiler, Kızık (sarıca) onu doğradı, Turumçı atları tuttu. Altıncı 

ôrgede Beğdili‟yi (bahrî=kuzgun) oturttular; sağ yağrını ülüĢ verdiler. Karkın (su bürkütü) onu doğradı, 

Karacık atları tuttu. 

Sol yandaki birinci ôrgede Gôk-han‟ın büyük oğlu Bayındır‟ı (laçın) oturttular; sol uyluğu ülüĢ 

verdiler, Becene (ala toğan) onu doğradı, Kazıgurt atları tuttu. Ġkinci ôrgede �avuldur‟u (buğdaynık) 

oturttular, sol yan-baĢı ülüĢ verdiler; �epni (hümay) onu doğradı, Kanklı atları tuttu. �çüncü ôrgede 

Dağ Han‟ın büyük oğlu Salur‟u (bürküt) oturttular, sol aĢıklı iliği ülüĢ verdiler. Eymir (encarî) onu 

doğradı, Kalaç atları tuttu. Dôrdüncü ôrgede Alayuntlu‟yu (yağılbay) oturttular, sol umacayı ülüĢ 

verdiler �regir (bayku) onu doğradı, Teken atları tuttu. BeĢinci ôrgede Tengiz Han‟ın büyük oğlu Ġğdir‟i 

(karcıgay) oturttular, sol karı iliği ülüĢ verdiler. Büğdüz (italgu) onu doğradı, Karlık atları tuttu. Altıncı 

ôrgede Ġva‟yı (toygun) oturttular; sol yağrını ülüĢ verdiler. Kınık (cer karcıgay) onu doğradı, Kıbçak 

atları tuttu. 

…Oğuz Han‟ın altı oğlunun asıl hatunlarından doğan torunları yirmi dôrt kiĢi idi. Kün Han onların 

her ikisini bir ôrgede oturttu ve on iki bôlük oldular. Bu onikisinden doğanlara yüzlük dediler. Oğuz‟un 

adlandırdığı kiĢiler ve kumadan doğan torunları da yirmi dôrt kiĢidirler. Bunların hepsini evin (ôrge) 

dıĢında oturttular; On ikisi at tutup oturdu, on ikisi eĢikte oturdu; bunlardan doğanlara aymak dediler ki 

aslı omaktır”. 

Ebülgazi Han‟ın eserinde, Gün Han‟dan sonra, oğlu Kayı‟nın geçtiği yazılıdır. ReĢideddin ise 

bunu belirtmeyip, doğrudan Dib Yavkuy Han‟ı baĢa geçiriyordu. Biz, ReĢideddin‟deki bu durumu, 

doğrudan zamanın bir etkisi olarak yorumlamıĢ idik. �ünkü ReĢideddin‟in eseri kaleme alındığı 

yıllarda (XIV. yüzyıl baĢları) Kayılar Anadolu‟nun batı yakasında etkili bir konumda bulunuyor ve 

Ġlhanlı Devleti‟ne problem olabiliyorlardı. 

Ebülgazi Han‟ın eseri, XVII. yüzyıl ortalarında kaleme alınmıĢ olmakla birlikte, bir yandan XIV. 

yüzyıl baĢlarının bilgilerini içerirken, ôte yandan da Uluğ Bey‟in eserindeki bilgilerden de etkilenmiĢ 

bulunmaktadır. 

Oğuz Destanı ve Oğuz Han hakkında, bu dôrt farklı bilgi imk�nı gôzônüne alındığında, Türk 

tarihinin geçmiĢ bin yıllarında ana eksen, Ģu halde Oğuz Destanı gibi gôrülüyor. Bu destan, sonraki 

zamanlarda, bazı boylar tarafından daha dar bir çerçevede tutulmuĢ olsa da, Oğuz ile Türk‟ün iliĢkileri 

gibi, Moğol ile Oğuz Han arasında da iliĢkiler kurulmuĢtur. 

Oğuz Han ve onun Türklerle olan bağlantısı, anlaĢılıyor ki iki ayrı rivayet vardır. ReĢideddin, bu 

rivayetlerin birisini tercih etmiĢtir. Eserinde, ôtekilere gôre bazı eksiklikler gôze çarpıyor. Fakat ôteki 

Ģekil, daha XV. yüzyıl baĢlarında ġerefeddin Yezdî ve ôzellikle yüzyılın ortalarında Uluğ Bey‟in 

eserinde yaĢamıĢtır. Türk ile Oğuz arasındaki münasebet, bu arada Moğol ile yakınlaĢmayı sağlamak 

üzere, Ebulgazi Han da Uluğ Bey‟in bilgilerini tercih etmiĢtir. Nitekim o, eserinin baĢında da, Türkler 

ve Türkmenler hakkında birbirinden çok farklı bilgiler bulunduğunu belirtir. 
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5. Buna Benzer Bilgiler 

1507‟lerde kaleme alınan Tarih-i Güzide-i Nusretname adlı Türkçe eserde de belirtilir. Orada 

ReĢideddin, ġerefeddin Yezdî ve Uluğ Beğ‟den alınan bilgiler bir araya getirilmiĢtir. Bütün bunlarda 

dikkati çeken en ônemli ôzellik, “bugün (y�ni XIV-XV. yüzyıllarda) Moğol denilen birçok boyun Türk 

oldukları”nın ısrarla belirtilmesidir. Türk, bu sebeple bütün Asya tarihinde, ôzellikle Ġç ve Batı 

kesimlerinde XIV-XV. yüzyıllarda en üst düzeyde itibarda olmuĢtur. Nitekim Ġbn Haldun‟a gôre XV. 

yüzyılda, Temür ile Türklüğün Ģevketi en üst düzeye eriĢmiĢ idi. 

6. ReĢideddin‟in Ayrıca Bildirdiği 

Uluğ Beğ‟in ise Oğuz Han‟dan bin yıl sonrasına ait saydığı Ergenekon apayrı bir gerçektir. 

Ergenekon‟da, Türklerin kôkeni ve menĢelerine ait bilgiler yoktur; orada Türkleri (veya Moğolları) 

yônetecek boyların ônderlerinin ortaya çıkması etkilidir. Bu yônü ile Ergenekon, Gôktürklerin 

menĢelerine dair �in kaynaklarının yazdıkları ile uygunluk gôstermektedir. Bu türden bilgiler belki de 

Ġç Asya‟da yaygın bir efsanenin izleri de olabilir. 

Bu arada �n Asya kôkenli dinî riv�yetlerde de Zülkarneyn‟in çok hareketli bir kavim olan Yecuc-

Mecucleri bir demir sed ardında terk edip bırakması hikayesi de vardır. Burada Yecuc-Mecuclar, 

ôtesine itildikleri demir sedden dıĢarı çıkamazlar. Ergenekon adı ile ôzdeĢleĢen efs�nede ise demir 

dağın eritilerek çıkılması doğrudan Türklerin yaĢadığı coğrafyada da izler bırakmıĢtır. Demir dağlar 

eritilerek adeta bir demir-kapı oluĢturulmuĢ ve Türkler arasında bu ad, Demir-kapı adı çok yaygın 

olmuĢtur. 

Demir-kapı yer adlarında efsane ile tarihî gerçekler, bir bakıma içiçe girmektedir. En eski tarihli 

Demir kapı, Gôktürk kitabelerinde Semerkant dolaylarında zikredilen olmalıdır. Sonraki zamanlarda 

da Demir kapılar Avrupa içlerinde (Tuna-Demirkapısı), Asya batısında (mesela Hazar Denizi batısı 

Derbent Demirkapısı) ve daha pek çok yerde vardır. Günümüz Anadolu sahasında dahi Demirkapılar 

yer (KamıĢlı-Musul arasında demiryol istasyonu) ve hatta kôy adı (Balıkesir-Bursa yolunda) olarak bir 

hayli çoktur. 

D. KomĢu Milletlerin Destanları 

1.  Ġranlılar 

Türklerden destanlarında sôz eden milletlerin belki de ilki Ġran ve onların millî destanı 

ġehname‟dir. Gerek burada, gerekse Ġran tarihlerinde, dünyanın yaratılması sonrasındaki ilk 

hükümdar Keyümers olup, hatta bu kiĢinin Hz. Adem olduğu dahi sanılırmıĢ. Bu olmasa bile mesela 

ġit Peygamber diyenler de varmıĢ (Lübbüt Tevarih). Mağaralarda yaĢayan, hayvan postları giyen bu 

kiĢi bin yıl yaĢamıĢ, hayatının sonlarında evler yapmıĢtır. Torunu HuĢeng ve sırasıyla Tahmures, 

CemĢid ile hayat devam eder gelir. CemĢid neslinden Afridun yararlı iĢler yapmıĢtır. �ç oğlu olup, 

bunlardan Selem‟e batı diyarını, Ceyhun‟a kadar Doğu‟yu ortanca oğlu Tur‟a, asıl yurdunu (Ġran-
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zemîn‟i) ise Ġrec‟e vermiĢtir. Bunu kıskanan ôteki kardeĢler ise Ġrec‟i ôldürmüĢlerdi ve ondan kalan 

kızını, Feridun, kardeĢinin oğlu ile evlendirdi ve bundan Menuçehr dünyaya geldi. O da büyüyünce iki 

dayısını (Selem ve Tur) ôldürdü. Menuçehr hükümdarlığı sırasında dünyayı mamur etti, fakat Tur 

neslinden Afrasiyab büyük bir ordu ile Menuçehr üzerine geldi, savaĢtılar ve sonunda aralarında barıĢ 

yapıldı. 

Menuçehr‟in oğlu ve torunları zamanında da Afrasiyab ile Ġran arasında savaĢlar devam etti. 

Afrasiyab bir ara on iki yıl kadar bir süre Ġran‟ı istil� etti. Artık Turan‟ın ve Türkistan‟ın h�kimi Afrasiyab 

ile Ġran arasındaki mücadele uzun yıllar devam etmiĢtir. Afrasiyab, baĢlangıçta belki Turan ve 

Türkistan hükümdarı idi, fakat destanda O, Turan hükümdarlarının bir genel adı olarak gôrülüyor. 

Ġranlılar nihayet O‟nu Azerbaycan sahasında ôldürürür ve Ġran bir büyük düĢmanından kurtulur. 

Mücmel‟üt-Tevarih vel Kısas‟ta Ġran ġahı Feridun‟un oğlu Tur‟u idare etmesi için doğuya 

gônderdiği yazılıdır. O, idaresindeki ülkeyi sevince orada kalacaktır ki bu sebeple oraları, sonradan 

Turan, yani Tur‟un ülkesi olarak anılacaktır. “Ondan Z�dĢem, Z�dĢem‟den de PeĢenk dünyaya geldi. 

Afrasiyab ise PeĢenk‟in oğludur. Afrasiyab, Hindlilere ve Rumlara galip geldi. Birkaç defa da Ġran‟ı 

mağlup etti” der ve ilerde anlatacağını belirtir. 

Zeki Velidi Togan, Firdevsî‟nin ġehnamesi‟ndeki bilgilerin tarihî kaynağının TaĢkentli Dakikî adlı 

bir Ģairin eserinden alındığını belirtir. Bu arada destandaki bilgilerin ġehname‟den biraz farklı Ģekilleri, 

çağın ôteki Ġslam kaynaklarında (Taberi, Dineverî vs). yansımıĢtır. Bunlara gôre Afrasiyab, babası 

BeĢeng, onun babası Ġnet, babası RiĢmen ve babası Türk olmak üzere dôrt batında Türk‟e 

bağlanmaktadır. Afrasiyab‟ı, BeĢenk=Pecenek ve sonrasında dôrt batında Türk‟e bağlayan bir rivayet 

Karahanlılar devri fıkıh kitaplarında da varmıĢ. 

Ġlk bakıĢta milattan ônceki zamanlara ait bu destan ve ôteki kayıtlardaki Afrasiyab isminin 

Türklerle bir alakası gôrünmüyor. Fakat XI. yüzyılın insanı KaĢgarlı Mahmud, bize Ġranlıların Afrasiyab 

diye belirttikleri kiĢiye Türklerin Alp Er Tunga dediklerini yazar ve bu bilgi Kutadgu Bilig tarafından da 

desteklenir. O zaman ġehname‟deki Ġran-Turan cenklerinin, Türklerin bir millî kahramanı ile Ġranlılar 

arasındaki müc�dele olduğu ortaya çıkar. Gerçi, eski Türk Ģairleri, mesela Ahmedî, Ġran edebiyatının 

etkisi ile mesela Ġskendern�mesi‟nde Afrasiyab‟dan hiç de iyi bir Ģekilde sôz etmez.11 Bu efs�nevi 

zamanlar ise Zeki Velidi Togan‟a gôre M.�. VI-V. yüzyıllardır. Bu zamanda ise, kaynaklar Ġran‟ın 

kuzeyinde büyük Saka/Ġskit Devleti‟nden sôz ederler. Bôylece Ġran millî destanı, Türklerin tarihî 

varlıklarını ve devlet hayatını M.�. VI. yüzyıla kadar çıkartan bir kaynak olarak kabul edilebilir. 

�n Asya kôkenli dinî mitolojide, insanlar tufan sonrasında Hazreti Nuh‟un üç oğlundan 

türemiĢlerdir. Bütün insanları Nuh‟a bağlayan bu riv�yetin, ilk ve en ayrıntılı bilgilerini veren 520 

h/1126‟de telif edilen Mücmel‟üt-Tevarih ve‟l-Kısas daki bilgilerin “edepli, terbiyeli, akıllı ve temiz kalpli 

olan” Türkle ilgili kısmını, R. ġeĢen çevirisinden aynen vermek yararlı olacaktır. Buradaki bilgiler 

sonradan ôteki müelliflerin yazdıklarına da kaynaklık etmiĢtir. 

“Türklerin nesebi hakkında…… 
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Nuh Peygamber Tufandan sonra yeryüzünü çocukları arasına paylaĢtırınca, Ceyhun tarafını 

Yafes‟e verdi… Yafes‟in yedi oğlu vardı: �in, Türk, Hazar, Saklab, Rus, Yecuc-Mecuc‟un babası olan 

Misek ve Bulgar ve Burtasların babası Kem�ri. Bu çocukların herbirinin nesli ve sülalesi kaldı. Her 

birinin bir çeĢit dili vardı. Doğu taraftaki toprakları kendi aralarında paylaĢtılar. 

Bu oğulların huylarına gelince, �in çok akıllı ve terbiyeli, Hazar sakin ve az konuĢurdu. Rus 

hilek�r ve ihtiyatlı biriydi. Saklap yumuĢak kalpli olub Misek çok yaĢamamıĢtı. Onun oğlu olan Guz 

hileci ve kurnazdı. Dedesi Yafes onu oğullarından daha çok severdi. Kem�ri oyunu seven ava ve 

iĢrete düĢkün biriydi. Türk edepli, akıllı ve doğru kalpliydi. 

Türk (kendisine yarar bir yerleĢme bulmak ümidiyle), bütün doğu ülkelerini gezdi ve kendisine 

uygun bir yer buldu. HoĢlandığı bu yerin adına Issık gôl adını verdi ki Türkçede ıssı (sıcak) gôl 

demektir. Burada küçük bir deniz vardı, suyu sıcaktı. �eĢmeler çoktu, etrafı dağlarla çevrilmiĢti. Otu 

bol, suyu da çok hoĢtu. 

Türk Tanrı‟ya Ģükretti ve burasını kendisine yurt etti. Yafes‟in oğulları arasında Türk ve Hazar 

akıl sahibi idiler. Fakat diğer oğullarından hayır yoktu. Geceleyin yanındaki dağın üzerinde ateĢ 

gôrüldü. Ertesi günü ortalık aydınlanınca Türk o dağın tepesine çıktı. Fakat ateĢten hiçbir eser 

gôrmedi. Fakat Türk orasını hoĢ buldu; yayla ve meralarını hoĢ ve sevindirici buldu. O dağa Iduk-art 

adını verdi ki bugün dahi aynı adı taĢımaktadır. Sonra ağaçtan ve otlardan evler yapmayı emretti. 

Bundan evler (khargah) yaptılar. Barınmak için koyun derisinden kaban-üstlük ve bôrk yapılmasını 

buyurdu, bu adet bugüne kadar gelir. Kitaplardan okuduğuma gôre Türk‟ün bu memlekette yerleĢmesi 

anında talihi Esed yıldızı olmuĢ ve o saatin sahibi Merih‟in ayla, Zühre yıldızının kavsle buluĢduğu 

dakika olmuĢtur Türk‟ün hem kan dôkücü, hem de güzel yüzlü olmasının sebebi bundandır. 

Türk‟ün çocukları oldu ki Tutel (? Tünk:), �igil, Barshan ve Ġlak. Bugünkü Barshanlılar, Ġlaklılar 

ve �igiller bunların çocuklarıdırlar. Derler ki Tünk, bir gün avlanmaya gitmiĢti. BirĢey yemek istedi; 

yerler tuzlu imiĢ. Elindeki lokmayı düĢürdü, yeniden aldı. Yediğinde daha hoĢ buldu. Buradan tuz 

getirip yemeğe koymayı emretti”. 

Mücmel üt-Tevarih ve‟l-Kısas daha sonra Hazar, Rus, Gûz bin Misek ibn Yafes, �in, Saklap ve 

Kemari hakkında da bilgi verir. Aynı eserde “Türklerin bedenlerinde kıl az bulunur” ve sebebini 

Yafes‟in çocukluğundaki bir hastalağına bağlar ki anası tedavi olması için karınca yumurtasını kurt 

sütüyle karıĢtırıp vermiĢti. 

XII. yüzyıla ait bu kaynağın haberleri, sonradan XV. ve XVII. yüzyıl kaynaklarında da 

nakledilecektir. 

2. �inliler 

�inliler de kuzey komĢularıyla ilgili birçok destanî ôzellikten sôz ederler. 

Kao-chelerin kôkenine ait sôylenen riv�yet, Türk ülkesinin yer adlarıyla da uyuĢmaktadır. Ona 
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gôre Hun hükümdarlarından birisinin çok güzel iki kızı varmıĢ. Han bu kızlarını dünya “beĢer” 

insanlarıyla evlendirmeye kıyamamıĢ, kızlarım ancak ilahlara layıktır diye düĢünmüĢtür. Bu amaçla 

ülkesinin ıssız/uzak bir kôĢesinde yüksek bir kule yaptırarak kızlarını yeterli yiyecek ile oraya koymuĢ, 

ilahların gelip kızlarıyla evlenmesini beklemiĢtir. 

Aradan aylar ve hatta yıllar geçtiği halde gelen giden olmamıĢtı. Bu sırada bir yaĢlı kurt, bu kule 

dibinde kendisine barınak bulmuĢ, gece gündüz orada kalmaya baĢlamıĢtır. Zaman içinde ondan 

baĢka canlı ortalıkta gôrülmeyince küçük kız kardeĢ, babamızın sôzünü ettiği ilah bu olamaz mı 

demiĢtir. Büyük kardeĢin ilk zamanlardaki çekingenliğinden sonra zaman içinde gelen giden 

olmayınca ilah kabul edilen kurtla evlenen kızların çocukları olmuĢtur. Onun için Kao-chelerin 

çocukları, kurt gibi sôyledikleri türküler de kurt inlemesine benzer. 

Türklerin Ġslamiyet‟in kabullerinden sonra da, halk arasında devam eden, ancak Ġsl�miyet‟in 

temel ôzellikleri ile uyuĢmayan bu riv�yetin Türkler arasında Ģuur altında yaĢamıĢ olduğu Kız-kulesi 

yer adlarından anlaĢılıyor. �ünkü Türk‟ün yaĢadığı, ıssız yerlerdeki su içindeki kaylecik veya kuleler 

hep Kız-kulesi diye anılmıĢtır. Bôylece Doğu Avrupa, Batı ve Ġç Asya‟da yüzlerce Kız-kulesi veya 

Kızlar-kalesi, bu dikkate değer destanın =efsanevî hikayenin gerçek izleridir. 

Kurt ile ilgili olarak halk arasında birçok rivayet de yaĢamıĢtır. Bununla birlikte bilgili kimseler 

Türk insanının doğrudan insan, “kiĢi-oğlu” olarak dünyaya geldiğine inanmıĢlardır. Gôktürk Devri‟nden 

kalan yazıt=kitabelerde Kurt ile ilgili efsaneler bulunmaz; orada Türk Bilge Kağan, kendisini doğrudan 

kiĢi-oğlu olarak dünyaya gelmiĢ kabul eder. 

Gôktürklerin çıkıĢı sırasında �in kaynakları, onların geçmiĢi ile ilgili olarak hemen aynı esaslı 

efsaneler naklederler. Pei-shih (386-618), Kuzey Sülalesi yıllıklarındaki Tu-küe kısmında Ģôyle 

yazılıdır (Tang Chi çevirisi): 

“T‟u-chieh evvelce Hsi-hai (Batı Denizi) sağ kısmına yerleĢip kendisi tek baĢına bir kabile 

kurmuĢ Hsiung-nuların baĢka bir soyudur. Onun soy adı A-shi-na‟dır. Sonradan komĢu ulus 

tarafından mağlup edilip soydaĢları da yok edilmiĢtir. Ancak on yaĢlarında bir erkek çocuk arda 

kalmıĢtır. Askerler çocuğun yaĢını küçük gôrdüklerinden ôldürmeyip sadece onun el ve ayaklarını 

kestikten sonra otluk bir yere bırakmıĢlardı. Orada diĢi bir kurt tarafından bulunup et ile beslenmiĢtir. 

�ocuk büyüdükten sonra: diĢi kurt ile münasebette bulunur ve kurt hamile kalır. Zamanın hükümdarı, 

çocuğun hala hayatta bulunduğunu haber alınca bir elçi gônderip bu çocuğu ôldürmek ister. Elçi 

çocuğun kurtla beraber olduğunu gôrür ve ikisini birlikte ôldüreceği sırada bir mucize olur. DiĢi kurt 

çocukla birlikte Batı Denizi‟nin doğu tarafından bulunan Kao-chang/Koço ülkesinin kuzeybatı 

yônündeki dağa kaçıp kurtularlar. 

Burası geniĢ ve bol otlu bir ovanın çukurluk bir kesimidir ve dôrt bir yanı dağlarla çevrilidir. Kurt 

iĢte bu ovada saklanmıĢtır. Daha sonra on erkek çocuğu olmuĢtur. On erkek çocuk büyüdükten sonra, 

ova dıĢındaki kadınlarla evlenmiĢler ve bôylece nesilleri çoğalmıĢtır. Bundan sonra on kiĢinin her birisi 

bir boy olmuĢtur ki A-shi-na onlardan birisidir. Onların arasında en iyi ve değerli olan adam baĢbuğ 
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olmuĢtu. Kendilerinin kôkenlerini unutmamak için ordug�h kapısında kurt baĢlı bir tuğ dikmiĢlerdi.” 

Benzer hikayeler, mesela Chou-shu (557-589), Sui-shu (589-618) sülaleleri tarihlerinde de 

bulunur; son kaynakta çocuğun bırakıldığı yer bir bataklık olup, kaçıp kurtulmak için kurt bir çukura 

girer ve ôteki tarafa çıktığında bol otlu bir ova ile karĢılaĢır. Nesillerce burada kalıp çoğaldıktan sonnra 

A-hsien-shê isimli baĢbuğ, boyunu buradan çıkarmıĢtır. Ergenekon rivayeti ile �in kaynaklarının 

verdiği bilgiler, muhakkak ki aynı büyük tarihî olayın yankıları olmalıdır. Bu ise, bize kalırsa Mil�d 

sularında, belki de 1-2. yüzyıllarda cereyan etmiĢ olan bir büyük siyasî hadisedir. 

�in kaynaklarındaki efsanevî bilgiler, doğrudan Türklerin en eski zamanlarına ait değildir. Onlar, 

Türklerin VI. yüzyılda, aynı adla bir güçlü devlet kurmaları vesilesiyle, Türklerin, daha doğrusu Türk 

devletinin yônetici ailesinin geçmiĢine dair bilgi vermek istemiĢlerdir. 

3. Arap Coğrafyacılarına Gôre Türkler 

Ġslamiyet‟in çıkması ve Arapların Batı ve hatta Ġç-Batı Asya‟ya hakim olmalarından sonra, 

yazılan Coğrafya kitaplarında, Türklerle ilgili birçok bilgi vardır. Bunların ônemli bir kısmı VIII-IX. ve 

sonraki yüzyıllara ait olmakla beraber, genel olarak Türklerin kôkenine ve ôzelliklerine temas edenler 

de vardır. 12 

Bunlar arasında Mes‟udî‟nin (ô. 956), Müruc üz-Zeheb adlı eserinin on beĢinci b�bında �in ve 

Türk hükümdarları hakkında Ģôyle deniyor: “Ġnsanlar �in halkının soyları ve baĢlangıçları hakkında 

ihtilafa düĢtüler… Sam‟ın evladından „Amûr oğulları doğu tarafına giderek Belh nehrini geçmiĢler, 

aralarından çoğu �in‟e kadar gitmiĢlerdi. Bunlar oralarda çeĢitli ülkelere dağıldılar. Bir kısmı Ģehirler 

ve kôyler kurdular; buralara yerleĢmeyenler ayrılarak çôllerde oturmuĢlardır. Bunlar, Türkler, Karluklar 

ve K�Ģ�n/Küça Ģehri sahipleri olan Tokuz-oğuzlardır. Tokuz-oğuz ülkesi Horasan ile �in arasındadır; 

bugüne, yani h. 332 (m. 944) tarihine kadar Türkler arasından onlardan daha kuvvetli, kudretli ve 

memleketi iyi idare edenler çıkmamıĢtır… Türkler arasında en kudretli Oğuzlar, en güzel ve en uzun 

boylu, en parlak yüzlü olanlar Karluklardır… 

Türk ülkesinin Türklerin yüzünde ve gôzlerinin küçüklüğündeki etkisi gibi. Hatta bu tesir onların 

develerini de etkilemiĢ, develerinin ayakları kısa, boyunları kalın, tüyleri beyaz olmuĢtur… Mesudî‟ye 

gôre dünyadaki en ônemli hükümdar Babil/Bağdat‟ta olandır; sonra �in ve ondan sonra da Türk 

hükümdarlarından KûĢan Ģehri sahibi gelir. Bu Tokuz Oğuzların hükümdarı olup, yırtıcılar ve atlılar 

hükümdarı‟ adını alır. Zira yeryüzündeki hükümdarlar arasında onun adamlarından daha kahraman ve 

kan dôkmeye istekli adamları olan, ondan daha çok atı olan kimse yoktur. �lkesi �in ile Horasan 

çôlleri arasındadır. Türkler arasında daha birçok hükümdar ve kimseye boyun eğmeyenler vardır.” 

Arap coğrafyacıları, Türklerle kısmen Yecü-Mecuc olayı vesilesiyle ilgilenmiĢlerdir. �ünkü bir 

kısım �n Asya kaynakları gibi, Arap kaynakları da, Zülkarneyn tarafından bir seddin ôtesine atılan 

çapulcu Yecüc-Mecücleri Türk sayarlar. Oysa doğrudan Zülkarneyn‟in bir Türk, hatta Oğuz Han 

olduğunu ileri süren Türk bilginleri de vardır. 13 VI. yüzyıldan itibaren doğrudan Türk adıyla ône çıkan 
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bu kavim, VIII-IX. yüzyıldan sonra Müslüman olmaya baĢlayarak, Ġslam için de bir ümit olmuĢtu. 

Bôylece bir kısım Arapların Türklere bakıĢı yumuĢamıĢ, hatta bir kısım Araplar Türklerin Hz. 

Ġbrahim‟in Kantûra adlı cariyesinin neslinden geldiğine de inanmıĢlardır. Bir kayda gôre Hz. Ġbrahim 

Türk hakanının kızı Kantûra ile evlenmiĢ imiĢ. Bu sebeple olsa gerek bazı Arap kaynaklarında 

Türklere Benu Kantura da denilmektedir. 14 

Gôrülüyor ki, Türklerle ilgili destanlar, Türk‟ü tarihin ve insan oğlunun en eskileriyle bir 

tutmaktadırlar. 

IV. Tarihî Devirlere GiriĢ 

A. Destanlardan Hsiung-nu ve  

Ġskitlere GeçiĢ 

Türk adı, Ģimdiki yaygın bilgiye gôre, tarih sayfalarında ilk defa VI. yüzyılın ortalarında meydana 

çıkmaktadır. Oysa Eski büyük Alp-Er-Tunga veya Oğuz Kağan Devleti‟nin dağılmasıyla da Türk adı, 

Karadeniz kuzeyinde kalmıĢ olabilir. Bu arada doğu kanadında da Hun Yabguluğunun dağılmasıyla, 

Topa/Tabgaç, Apar ve Sabırların tarih sahnesinde gôrülmelerinden sonra beğleri Bumin idaresinde bir 

boy, Ġç Asya‟nın doğu kesiminden baĢlayarak millî birliği sağlamıĢtı. Bu boy, kendisine asıl Türk 

man�sına gelen Gôktürk adını veriyordu. Tabiatıyla bu adlanma daha ônce Türk soyunun 

bulunmadığı anlamına gelmez. 

�yle seziliyor ki Türk has ismi, ônceleri bir boyun adı idi. Bu boyun adı olarak da yaygın 

geleneğe uygun olarak ônce bir kiĢinin ismi sayılmıĢtır. Daha sonra bu Türk boyunun ônderinin 

kurduğu büyük bir boylar birliğinin adı haline geldi ve artık yerleĢip kôkleĢti. 

Türk, VI. yüzyılda büyük bir devlet olunca, komĢuları bu büyük milletin kôklü bir geçmiĢi 

olabileceğini düĢünmüĢlerdir. Mesela eski �in kaynaklarında bulunan Tik kavim adının da Türk 

kelimesinin ilk Ģekli olduğunu kabul edenler vardır. 

Türkler çeĢitli kaynaklardan anlaĢıldığına gôre, tarih boyunca gerek kendileri gerekse komĢuları 

tarafından çeĢitli adlarla adlandırılmıĢlardır. �in kaynakları, kuzeylerindeki komĢu Türk kavimlerini 

ônceleri Hsiung-nu adı altında tanımıĢ ve tanıtmıĢlardır. 

Batı‟daki Grek yazarları, aynı toplumun batısındakileri, Skuthoi, yani Ġskit adı ile belirtmiĢtir. 

Bunlar aslında birer boy, bir baĢka deyiĢle büyük devletin iki ana kesiminin adı olmalıdır. Aynı isimler 

�in, Ermeni, Süryani ve Bizans kaynaklarında daha uzun bir zaman Türkleri ifade etmek için 

kullanılmıĢtır. 

Fars/Ġran ve Arap müellifleri, belki eski alıĢkanlığa sahip olmadıklarından, belki Ġsl�m‟ın daha ilk 

iki yüzyılı içinde Müslümanlığı kabul eden Türkler tesiriyle bu milleti VI. yüzyılda aldıkları isim ile Türk 

veya çoğul olarak Etr�k veya Türk�n adı altında zikretmektedirler. 
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Destan veya mitoloji, Türkleri Ġç ve Batı Asya‟da Ġran ile komĢu bir alanda milattan ônceki yıllara 

kadar kesinlikle çıkarmaktadır. Fakat bu zamanda, bilinen tarihî kaynaklar çok farklı bir isimden sôz 

etmektedirler. Ġran destanına gôre Afrasiyab‟ın yaĢadığı ve hükmettiği coğrafya, Grek ve Roma 

tarihçilerince Ġskitler ülkesidir. 

Saka ile Ġskit (Skit) aynı kelime olup, kimi zaman kaynakların durumuna gôre birbirleri yerine 

kullanılmıĢtır. Batı‟da, Grek-Roma kaynaklarının etkisiyle kullanılan Ġskit/Skit kavramı, Asya sahasında 

Saka kavramına terk etmiĢtir. 

Sakalar, günümüzde, Sibirya‟da yaĢayan bir Türk halkının adıdır. Dolayısıyla bu kavram ile 

Türkler arasında yakın bir ilgi vardır. Bu ilgi, sadece günümüzde değil, XV. yüzyıl ve ôncesinde 

kurulmuĢtur. Daha Menandros, VI. yüzyılda “Bugün Türk denilen halk geçmiĢte Skit/Saka diye 

anılıyordu” demiĢti. XV. yüzyılda da Bizans tarihçisi Dukas, 1402 Ankara SavaĢı‟nda, Yıldırım 

Bayezid‟in askerlerini Türk, fakat Ġç Asya‟dan kopup gelen Temür Beğ‟in askerlerini Skit diye 

adlandırıyordu. 

Sakalardan kalan bazı edebî ve yazılı metinlerin Türk dilinde olmaması, onların kôkeni 

konusunda Türk olmadıkları yolunda geniĢ nazariyelere ilham vermiĢtir. Mesela Tokharlar gibi. 

Sonradan Dôğer adıyla Oğuz heyetine katılan Sakalar gibi. Oysa, Türk oldukları kesinlikle bilinen 

birçok Türk boy ve devletinin belgeleri Türkçe değil, Farsça yazılırdı. Bu sebeple araĢtırıcılar, 

kendilerinden Türkçe belge kalmayan ve Ġranlı sayılan birçok boyun, sonradan TürkleĢmiĢ olduğunu 

ileri sürerler. 

Karadeniz kuzeyinden Asya içlerine kadar uzanan geniĢ sahadaki Skit/Saka adlandırmasının 

içindeki unsunlara, kesin olarak Türklerin atalarıdır denilebilir. 

B. TürkleĢme ve Gôçebelik 

1. TürkleĢme 

“TürkleĢme”, geçmiĢ bin yıllarda çok gerçekleĢmiĢ ve gerçekleĢmekte olan bir oluĢum gibi 

gôsterilir. Bunda kısmen doğruluk payı vardır. Fakat Ġç Asya‟daki bütün problemler bununla 

açıklanamaz. TürkleĢme ancak iki biçimde sôz konusu olabilir. Birincisi, iyice zayıflayan veya boĢalan 

bir arazide Türk boylarının etkin olması; ikincisi ise, doğrudan doğruya ôteki etnik kimliklere mensup 

kiĢilerin veya boyların doğrudan Türk heyetine girmeleri. 

KiĢi olarak Türk olmanın XV. yüzyıl sonrasında pek çok ôrneklerini biliyoruz. �nceki 

dônemlerden ise açık ôrneklerini sadece tahmin edebiliriz. 

Kavim olarak ise, milat yıllarında Saka heyetine dahil bazı boyların sonradan Oğuz heyetine 

dahil olmaları sürecini gôsterirler. 

Burada, kendilerinden kalan dil ôrneklerinden ônceleri Ġranî bir dil olduğundan Ġranî sayılan bazı 
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boyların, sonradan Türk olarak gôrülmeleri sôz edilebilir. Bunlar Aral gôlü dolaylarında, Harezm 

sahasında veya Doğu Türkistan‟daki vaha Ģehirlerinde, mesela Hoten‟deki Tokharlar gibidir. 

Burada dil yadigarlarının, kaldığı toplumun dili ile aynı olmayabileceğini sôyleyeceğiz. Ali ġir 

Nevai, XV. yüzyılda Türklerin Ġran dilini rahatlıkla konuĢtuğunu, fakat Farsların asla Türkçe 

ôğrenmediklerini belirtiyordu. Dolayısıyla kendilerinden velev ki Farsça dil hatırası kalanların, kôken 

olarak Fars/Ġranlı olmayabilecekleri açıktır. Bu sebeple, Ġç Asya‟da çok sôzü edilen TürkleĢme olayının 

büyük boyutlarını biz Ģüphe ile karĢılıyoruz. Bu ancak çok küçük topluluklar için sôz konusu olsa 

gerektir. 

Gerçek olan o insanların genelde Türk ôzellikleri taĢıdıklarından zaman içinde dil olarak da 

Türkçe yadigar bırakmalarıdır. 

Aral gôlünün doğusunda, eski Oğuz sahasındaki arkeolojik incelemeler yapan S. P. Tolstov 

buradaki kültürün M.�. yıllardan sonra hemen hiç değiĢmediğini kesinlikle ortaya koymuĢ idi. 

DeğiĢmeyen maddî kültür, elbette aynı insanların, yani Oğuzların eseridir. Onların bir zamanda, dil 

bakımından Türkçe ôğrendiklerini sôylemek, abartılı bir husustur. 

2. Gôçebelik 

Türk‟ün ilk tanımında, onun yerleĢik olmayıp gôçebe (bir kısım kaynakların diliyle sahra-niĢin) 

oluĢu bir temel ôzellik olarak gôsterilmektedir. Gerçekten de yaygın kanaate gôre Türkleri gôçebe bir 

kavimdir. Onların gôçebe ôzellikleri sebebiyle, hayatlarında ve tarihlerinde yaptıkları gôçlerle dünya 

yüzünde etkin olmuĢlardır. Hatta W. Barthold‟a gôre Türk, bir yere yerleĢirse, Türk olmaktan çıkarmıĢ. 

Oysa kesinlikle bilinmektedir ki, gerek arkeolojik kazılardan ve yüzey araĢtırmalarından gerekse 

tarihî kaynaklardan Türklerin oturdukları isk�n yerleri de vardır. Bunlar en azından iki bin seneden beri 

varlıklarını devam ettirmektedir. Bunlar arasında, kısmen yukarda da sôz konusu ettiğimiz Oğuz 

Yabgularının kıĢlık merkezi olan Yengi-kent baĢta gelmektedir. X-XI. yüzyılların bu yerleĢme yeri, 

Türklerin bir kısmının gôçebe, daha doğru bir deyiĢle yarı gôçe olduklarını açıkça gôsterir. Bôyle 

olunca, Türkler belirli sahalarda yaylak ve kıĢlak olarak da bulunmakta idiler. 

Ġnsanlık tarihinin bir safhası olarak aslında mağara=inlerde oturmak, yani yerleĢiklik, 

gôçebelikten çok ônceki bir safhadır. 

Netice itibariyle Türkler gôçebedir veya yarı-gôçebe ya da yerleĢiktirler diye bir tanım yapmak 

imk�nsızdır. �ünkü var oluĢlarının baĢlangıcında yerleĢik oldukları gibi, sonraki zamanlarda da 

içlerinde yerleĢik olanlar her zaman bulunmuĢtur. Bu yerleĢiklik kimi zaman keçeden gôçürülebilir evi 

olamayanların, yani çok fakirlerin yerleĢik sayılması gibi durum da ortaya koymuĢtur. Her ne olursa 

olsun, Türk hayatında sesleri daha çok çıkan ve etkin olan, mevsimlik hayat yaĢayan, yani yarı 

gôçebe olanlardır. Onlar kıĢları belirli bir yerde (kıĢlakta), sonraki bahar mevsimini, mevsimin Türkçe 

adıyla yazlakta, yaz, gerçekte yay mevsimini yaylakta ve güz mevsimini de güzlekte geçiriyorlardı. 
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Nasıl vaktiyle Türkler yaygın olarak et yer, sadece çok zengin ve varlıklı olanlar ekmek 

yiyebiliyorlarsa, bir zamanlar da Türklerin sadece çok fakir ve güçsüz olanları devamlı yaylak veya 

kıĢlaktaki yurtlarında kalmıĢlardır. 

Oysa Türkler bugün üzerinde oturdukları toprakların ôzellikle Ġç Asya ve Doğu Avrupa 

kesimindekilerin, binlerce yıldan beri kendi ôz sahipleridirler. Asya ülkeleri için olduğu gibi Anadolu 

sahası için de bôyle olduğu sôylenmektedir. Tarihi zamanlardaki gôrülen hareketlilik içinde, Anadolu 

sahasında Türklerin son geliĢi ôncesinde burada Rumlar/Yunanlılar olmakla birlikte, onlardan ônce de 

burada insanlar vardır. Yunanlılar da buraya sonradan gelmiĢlerdir. 

Dolayısıyla buranın en eski sakinleri pek�la Asya‟dan gelmiĢ olabilir ki bu gelenler de Türklerin 

ataları sayılabilirler. 

Sonuç ne olursa olsun, Türklerin tarihi devirlerde yaĢadıkları sahaların, daha eski zamanlardaki 

aslî sahipleri olduğuna dair inanç, Atatürk‟ün Tarih tezini oluĢturacaktır. 

C.  Türk Adının Coğrafyası 

M.�. VI-V. yüzyıllarda Ġç Asya‟daki büyük devlet Karadeniz kuzeyi ile Baykal Gôlü arasında 

yayılıyordu. Bu büyük devlet, Hakanlık, iki ana kesime ayrılmıĢ gibiydi: Batı ve Doğu Yabgulukları. 

Batıdan komĢuları, bu devleti, ôzellikle batı kanadının etkin ismi Saka/Skit olarak tanımlarken, 

doğudan komĢuları �inliler Hsiung-nu olarak biliyorlardı. Oysa bunlar bir büyük Hakanlığın, baĢında 

bir zamanlar Ġran destanına gôre Alp Er Tunga/Afrasiyab, Oğuz Destanı‟na gôre de Oğuz Kağan 

bulunmuĢ idi. 

Bu büyük Hakanlığın içinde, yaĢayan insanlar farklı dil, kimlik de taĢıyabiliyorlardı. Fakat hakim 

ve etkin unsur, hepsini sonradan kesinlikle Türk olarak bileceğimiz boylar, kabilelerdi. Bu sebeple olsa 

gerek kimi zaman, bu büyük coğrafya içindeki isk�n yerleri buluntuları, “Türk” ôzellikleri taĢımayabilir. 

Unutmamak gerekir ki bir Türk Devleti olduğu kesin olan Osmanlı ülkesinde de, isk�n yerlerinin 

hepsinde veya bütün mahallelerinde Türkler oturmuyorlardı. 

Türk insanının, geçmiĢin karanlıklarından tarih sahnesine çıkıĢında bôylesine bir bulutsu durum 

sôz konusudur. Ancak sonrasındaki açık ve berrak gerçekler, daha eski zamanlar için de bizim 

dayanağımızdır. 

Bu gün bir dil ve kültür bütünlüğü taĢıyan insanların ve belirli bir toplumların umumi adı olan 

Türk kelimesi, Gôktürklerden sonraki Uygur metinlerinde de gôrülüyor. Onlarda bu kelimenin manası 

“güç, kuvvet ve kuvvetli” demektir. Türk kelimesi, daha sonraki Orta �ağ Ġran edebiyatında Güzel 

insan manasında da kullanılmıĢtır. 

Kendilerine sonradan Türk denen insanların atalarının yaĢadıkları yerler, arkeolojik malzemenin 

bulunmuĢ olduğu yerin adıyla anılan (Tagar, Karasuk vb.) kültürlerle ifade edilir. ġüphe yoktur ki 

bunların bir kısmı doğrudan Türklerin atalarına ait idiler. ĠĢte bu insanların çocukları ve nesilleri, 
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Türklerin ilk zamanlarda ihmal ettiği yazı yerine, komĢularının yazılı kaynaklarının verdikleri isimlerle 

anılmaktadır. Bôylece batıdan doğuya doğru, kimi zaman step=bozkır kuĢağı da denen, fakat tam 

olarak bozkır olmayan coğrafyada yaĢayanlar Skit---Saka--- Hsiung-nu diye anılmıĢlardır. Bunlar 

Asya‟nın batısından, hatta Doğu Avrupa‟dan Asya‟nın doğusuna doğru uzanır gider. 

Atın etkili olduğu bu topluluk, bir büyük ve merkezi devlettir. Bu büyük devletin içinde, Türk adı 

verilen bir halk da yaĢamaktadır. Ancak bunlar, henüz büyük devlete, hakanlığa=kağanlığa adlarını 

vermemiĢlerdir. Kağanlık, birçok hanlıklara bôlünmüĢtür. Bunun temelinde sonradan da iyi bilenen 

sağ-sol=doğu-batı en azından iki ayırım vardır. Fakat bazı araĢtırıcılar (V. G. Haussig), mesela 

Gôktürk Hakanlığı‟nın dahi, en azından dôrt Hanlık olduğunu sôylüyorlar. 

Bir sonraki kademede artık adı da Türk olacak olan devletin dôrt Hanlık olması, Türk 

devletlerinde devam edecektir. Bôylece Türkler, insanoğlunun var olmasından sonra, belirli bir 

coğrafyada binlerce yıl birlikte yaĢayarak ortak ôzellikler kazanmıĢlardır. Bu ortak ôzellikler, çok dar 

bir alanda değil, oldukça geniĢ bir alandadır. Kazak ve Kırgızların yakın zamanlarda dahi, ata dayalı 

hayatlarının çok geniĢ mesafelerde cereyan etmesi, Türk olarak birleĢtirici bir ada sahip olacak 

insanların, çok geniĢ bir sahada ortak ôzelliklerini kazanmıĢ olabileceklerini belirtmiĢ olmuyoruz. 

Bunun iki ônemli temeli vardır: 

1. At‟ın ehlileĢtirilerek her alanda kullanılması; 

2. Hayvancılığa dayalı bir ekonomik hayat. 

Hayvancılık ve at, ortak ôzelliklerin çok geniĢ mek�nlarda oluĢmasına imkan vermiĢtir. Bôylece 

iklim bakımından da orta kuĢak, Karadeniz kuzeyi ile Altaylar arası Türk‟ün ana yurdu gibi olmuĢtur. 

Burada Hazar ile Baykal arasını esas kabul ederek sonrasında daha dar bir alan da seçilebilir. Bu dar 

alan ise Aral ile Altaylar arası olabilir. Bir baĢka ifade Altaylar ile Tanrı Dağlarının esas olmasıdır. 

En eski hayatın mağaralarda (in) geçmiĢ olması da Türk insanı için olağandır. Türkçenin en eski 

kelimeleri tek heceli olup in=mağara da bunlardan birisidir. Günümüz Türk ülkelerindeki 

inlerde=mağaralarda (=üngür) hayat yakın yıllara kadar sürmüĢtür. �ngürlerin içine konan hazinelerin 

ağzının kapatılması gibi. 

En eski Türk rivayetlerinde de, vaktiyle sadece bir kurtun geçtiği dar yoldan girilen vadideki 

hayat ve sonrasında dağın eritilerek çıkılması, bu zamanı yansıtsa gerekir. 

Burada Türk adının aynı soydan gelen halklar için birleĢtirici bir isim olmasının zaman içindeki 

olumlu veya olumsuz ôzelliklerine de kısaca temas etmek gerekir. Bôylesine bir topluluğun komĢuları, 

bitiĢiklerinde yaĢayanların, aynı büyük bir siyasi birlik içinde yer almasını, daha da güçlü hale 

gelmesini istemezler. Aksine bunların ayrı ve daha küçük birlikler halinde kalmalarında, kendileri 

açısından fayda bulurlar. Bu sebeple komĢu milletlerin bu insanlara ait, alt isimlerini tercih etmelerini 

destekleyerek, onların kendi içlerinde çatıĢmalarını bekler ve bunu kendi ülkelerinin rahat ve huzuru 
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için gerekli gôrürler. 

Bununla birlikte, güçlü bir siyasi yapıya ve birliğe sahip olan herhangi bir Türk boyu, Türk 

oluĢunun Ģuurunda olarak bu birliğin siyasî bakımdan da etkili olacağını düĢünerek, konuyu birleĢtirici 

ôzellikleriyle tabiî olarak gerçekleĢtiriyordu. Asya ôlçüsündeki büyük devletlerin kurulduğu 

dônemlerde, bôylesine birleĢtirici ôzellikler eskiden beri dikkati çekiyordu. Mesela Ma-otun/Mete, 

bütün yay çeken kavimleri birleĢtirmiĢti. AnlaĢılıyor ki, M.�. VI-V. yüzyıllarda da Hazar Denizi‟nin 

kuzeyinden doğuda Altayların ôtesine kadar uzanan bôlgede bir büyük devlet olmuĢtur. Yabancı 

araĢtırıcılar da Skit/Saka denilen bu devletin, kültürel mirasına sonradan Türkler sahip çıkacak ve 

devam ettireceklerdir. 

D. Sonuç Olarak 

Bütün bilinenleri, doğrudan Türk‟e karĢı bir peĢin hükümlü olmadan, bir kere daha en kısa olarak 

Ģôyle ôzetleyebiliriz: Türk, aslî ôzellikleri ile tarihin karanlıklarından, birkaç bin yıl geriden oluĢup 

gelerek, M.�. bin yıllarında ĢekillenmiĢ olmalıdır. Milattan ônceki bin yıllarında Türkçe belirli bir 

zümrenin, halkın, insan kümesinin konuĢma dili olmuĢtur. Bu halkın yaĢadığı, ehlileĢtirdiği at ile 

mesafeleri yakınlaĢtığı bir geniĢ coğrafya içinde bazı alt isimler de ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Kırgız, 

Uygur, Oğuz, ve nihayet Türk gibi. Bu isimler yanında, hemen aynı zamanlarda bir insandan çıkıĢ 

esaslı adlandırmalar da gôrülür: Karluk, Kalaç, Kanglı gibi. Türk, bir zaman için bütün bu insanların 

ortak ismi olarak hiçbir yerde veya kaynakta gôrünmeyebilir. Fakat bütün bu sayılan insanların dil ve 

kültür bakımından ortak ôzellikler içerdiği kesindir. Kültür olarak da en açık seçik belirginlik, �in 

kaynaklarına gôre yôneticilerin bir Ģekilde kurt ile bağlantılarının olmasıdır. Bu kesinleĢen ortak 

ôzellikleri yaygın Ģekilde yaĢayanlar, ata tam olarak h�kim ve demiri de etkili kullandıklarından dolayı, 

çevrelerinde daha üstün bir güç sahibi olmuĢlardır. 

M.�. VII. yüzyıldan itibaren, Avrupa ve Batı Asya yazılı kaynaklarının Skit/Ġskit dediği büyük 

devlet, sonradan kendilerine Türk denecek olan insanların idare ettiği bir siyasi güç idi. Hatta denebilir 

ki Türk daha milat yıllarına doğru ortaya çıkmıĢ olabilir. Grek-Roma kaynaklarının Ġskit dediği bu 

devlete Ġran kaynakları Saka demektedir. Zaten Saka, doğrudan kendi ôzellikleri ile XXI. yüzyılda dahi 

bir Türk boyu olarak yaĢayacaktır. Ġran millî destanı kuzeyindeki devletin baĢındaki Afrasiyab ile çetin 

mücaleleri anlatır. Afrasiyab ise doğrudan Alp Er Tunga adında bir Türk millî kahramanıdır. Bôylece 

gerçek tarihî bilgiler ile destan iç içe girmekte bu Türkler artık tarih sahnesine çıkmaktadırlar. Alp Er 

Tunga‟nın baĢında bulunduğu devlet ise, baĢkalarının Ġskit veya Saka dedikleri Karadeniz kuzeyinden 

Asya içlerine doğru uzanan büyük devlettir. 

Bu büyük devletin Doğu Hanlığı, Yabguluğu �in kaynakları sayesinde çok iyi bilinmektedir. 

Hsiung-nular, �inliler tarafından da VI. yüzyılda doğrudan Türk adıyla devlet kuranların ataları olarak 

tanımlanır. Bu devletin içinde ise Türklerin daha pek çok boyu bulunmaktadır. Saka Devleti‟nin 

Batıdaki Hanlığı, Denis Sinor‟a gôre, milat yıllarında dahi Türk adını hatıra olarak saklamıĢ ve bu ad 

Pliunus ve P. Mela‟ya geçmiĢtir. 
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Türk, kendilerine ne ad verdikleri bilinmeyen, fakat yaĢadıklarını arkeolojik kalıntılarından 

anladığımız insanların, M.�. 500‟lerden itib�ren bu adı almaya baĢlayan çocuklarıdır. Türk, artık 

doğrudan kendisine mahsus ôzellikleri ile insanlık tarihinin içine girmiĢtir. 1 ReĢideddin Fazlullah, 

C�mi‟üt-tev�rih, I/1, (A. A. Romaskeviça- L. A. Hetagurova, A. A. Ali-zade), Moskva 1965. 

2 S. Maksudî Arsal, Türk Tarihi ve Hukuk, Ġstanbul 1947, s. 130, not: 9. 

3 Z: V. Togan‟ın Oğuz Destanı çevirisinde (Oğuz Destanı, ReĢideddin Oğuzn�mesi, 

Tercüme ve Tahlili, Ġstanbul 1972) bazı resimleri verilen minyatürlerde, mesela Topkapı Sarayı 

Hazine, 1654 numaradaki nüshanın ressamı Oğuz‟u daha aydınlık, fakat aynı yerde 1653 numaralı 

nüshanın ressamı daha değiĢik resmetmiĢtir. Oğuz Han, Ģüphesiz bir Türktü ve onun tasviri, bizi 

ilgilendirir. Fakat XIV. yüzyıl kaynağındaki tipler, bu yüzyıla ait insanlardır. 

4 Mes‟udî‟den naklen, bkz. R. ġeĢen, Ġslam Coğrafyacılarına Gôre Türkler ve Türk �lkeleri, 

Ankara 1998, s. 44. 

5 1247‟lerde kaleme alınan Simon De Saint-Quentin‟in Historia Tartaracum (yay. J. Richard, 

Paris 1965) unda Turquie ve Turquia kullanılmıĢtır. Yine bkz. Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve 

Türk-Ġsl�m Medeniyeti, Ġstanbul 1969, (2. baskı), s. 182, not. 150. 

6 “Larende SübaĢısı Musa Beğ‟in tavsifi: “Türk, Bahadır ve Sadedil”, Eflaki, Menakıb ül 

Arifin, I, 25. 

7 Aydın Taneri, Türk Kavramının GeliĢmesi, Ankara 1983, s. 74: Fahreddin MübarekĢah‟tan 

(ôl. 1206) naklen. 

8 Dr. Emel Esin, “Türk Kültür Tarihi, Ġç Asyadaki Erken Safhalar”, Erdem, I/2, Mayıs l985, s. 

409-428. 

9 Z. Velidi Togan, Oğuz Destanı, ReĢideddin Oğuznamesi, Tercüme ve Tahlili, yay. T. 

Baykara, Ġstanbul 1972. 

10 Uluğ Beg, ġeceret ül-Etrak, Bristh Museum, Or add 26. 190; keza bkz. Mirza Uluğbek, 

Tôrt Ulus Tarihi, �zbek Türkçesinde, TaĢkent 1994. 

11 Ahmedî, Ġskendern�me, yay. Ġ. �nver, Ankara 1983, s. st. 5407; Afrasiyab‟ın oğullarından 

birisi Berke Türk sultan idi). 

12 Ramazan. ġeĢen, Ġslam Coğrafyacılarına Gôre Türkler ve Türk �lkeleri, 2. baskı, Ankara 

1998, s. 34-35. 

13 Ġ. Hami DaniĢmend, Türkler ve Müslümanlık, (Türk Irkı Niçin Müslüman OlmuĢtur), 

Ġstanbul 1959, s. 132 ve dev. 
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14 Ġ. H. DaniĢment, Aynı eser, 139 ve dev.  
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Tarihte "Türk" Adı / Prof. Dr. Ġbrahim Kafesoğlu [s.308-315] 

Bugün ilim dünyasında, umumiyyetle, “Türk” adının M.S. VI. yüzyıl ortasında Gôktürkler 

tarafından kurulmuĢ olan devlet (552-744) ile ortaya çıktığı kabul olunmaktadır.1 Buna gôre, “Türk” 

adı ilk olarak �in yıllığı �ou-Ģu‟da, Gôktürk birliğini gôstermek üzere 542 yılında2 ve Batı Wei 

Ġmparatoru T‟ai-tsu tarafından Gôktürk ġefi Bumın‟a elçi gônderilmesi münasebetiyle de 545 yılında 

gôrünmektedir.3 

I. Türk Adının Eskiliği Hakkında Ġleri Sürülen GôrüĢler 

Türk adı �in tarihi vesikalarında bôyle ortaya çıkmakla beraber, Türk soyundan gelen ve Türkçe 

konuĢan topluluklar Ģüphesiz çok eskiden beri mevcut bulunuyordu. Asya Hunları (�in kaynaklarında, 

Hsiyung-nu), Batı Hunları (Avrupa Hunları), Kuzey �in‟de Tabgaçlar (�in kaynaklarında, T‟o-pa) ile 

aynı sahanın çeĢitli bôlgelerinde küçük devletler kuran “Hsiyung-nu imparatorları”na bağlı toplulukların 

ekseriyeti ana dilleri Türkçe olan ve Türk soyundan gelen topluluklar idi.4 Türklerin bôylece tarihte 

büyük yer tutan eski bir millet olduğu düĢüncesi birçok tarihçi ve dilciyi “Türk” adının pek eski bir 

maziye sahip olabileceği hükmüne gôtürmüĢ ve bunlar “Türk” adını en eski tarih kaynaklarında 

aramak yoluna girmiĢlerdir.  

Mesel�, ünlü tarihçi J. v. Hammer, Herodotos‟un doğu kavimleri arasında zikrettiği Targitaların 

Türk olduğunu tahmin etmiĢti ki, ona gôre, “Türk” ismi ilk olarak bu kavmin adında geçmiĢ olmalı idi.5 

Keza v. Hammer Tevrat‟taki Togharma adını da “Türk” ismi ile ilgili gôrmekte idi.6 Herodotos‟ta “Türk” 

adını arayanlardan biri de Avusturyalı bilgin Tomaschek‟tir. Bu da Grek tarihçisinin “Ġskit” arazisinde 

gôsterdiği kavimlerden Tyrkae‟i (Jyrkae) Türk kabul etmiĢti.7 Linguistique esasa dayanarak değil, 

fakat benzetme yolu ile “Türk” adının pek eski devirlerde izlerini bulmaya çalıĢanlar daha çoktur. 

Mesel�, bir Fransız Ģarkiyatçısı, Plinius ile P. Mela‟da Turcae Ģeklinde geçdiği iddia olunan kavmi 

Türklerle aynı saymıĢ,8 F. v. Erdmann, Thrak adını “Türk” ile aynîleĢtirmiĢ,9 V. de St. Martin ile 

meĢhur J. Marquart eski Hint kaynaklarındaki Turukha veya TürüĢka (yahud TuruĢka) adını “Türk” ile 

birleĢtirmek istemiĢlerdir,10 �n Asya çivi yazılı metinlerde ülke adı olarak gôrülen Tourki ile ve Asurca 

çive yazılı vesikalardaki Turukku okunabilen kavim adı ile “Türk” sôzünün münasebeti düĢünülmüĢ,11 

“Türk” isminin Arapçadan uydurma Turkor kelimesinden çıktığı iddia olunmuĢtur.12  

Türk adının çok eskiden beri mevcut olduğu kanaatinin hakim bulunduğu zamanlarda bu ad 

tabiatıyla eski �in kaynaklarında da aranmıĢtır. Bôylece �in yıllıklarında M.�. 2. bin ortalarından 

itibaren gôründüğü sôylenen Tik kavminin adının, telaffuz bakımından “Türk”e yakınlığı sebebi ile, 

“Türk” kelimesinin �incedeki ilk Ģekli olduğu ileri sürülmüĢtür.13 Bu fikir, bazı Türk tarihçilerine cazip 

gelmiĢ gôrünmektedir.14 Fakat Tik-Türk münasebeti daha ônce W. Koppers, P. Pelliot vb. gibi 

mütehassıslar tarafından Ģüphe ile karĢılanmıĢ,15 A. V. Gabain tarafından kabul edilmemiĢ16 ve W. 

Eberhard‟ın tetkikleri de Tik‟in Türk ile alakasızlığını ortaya koymuĢ bulunuyordu.17 

Ġslam kaynaklarında ise “Türk” adının dikkat çekici bir durumu vardır. Bilindiği gibi, Ġslam 

literatüründe Hicrete kadar olan dünya tarihi daha ziyade bir hül�sa mahiyetindedir. Bu eserler 
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Ġslamiyet ôncesi Ġran, Ġsrail, Grek, Cahiliye-Arap tarihlerini kısaca ve birbirine müvazi Ģekilde 

kaydederler. Ġslamiyet‟ten ônceki Türk tarihi hakkında bilgi veren Ġslam kaynakları ile bunlardan 

nakiller yapan mesel� Süryani müelliflerin eserlerinde, bilahere Türklüğü sabit olan kavimlerin ve 

hanedanların Türk olduklarının belirtilmesi dikkate değer bir noktadır ki, bu nevi malumat arasında bizi 

burada ilgilendiren bahis iki rivayet manzumesine dayanır: 

1. Ġran, yani Zend-Avesta rivayetleri,  

2. Ġsrail, yani Tevrat rivayetleri.  

Tevrat‟a dayanan rivayetlerde “Türk”ün Hazret-i Nuh neslinden olduğu kabul edilir.18 Bir kısım 

kaynaklarda Türk, Nuh‟un üç oğlundan Y�fes‟in oğlu olarak gôsterilir.19 Bôylece o zaman mevcut 

bulundukları tasavvur olunan kavimler arasında Türk‟e verilen ehemmiyet belirmektedir. Bazı 

müellifler de Türk‟ü Y�fes‟in doğrudan doğruya oğlu değil, fakat torunu veya onun neslinden biri 

saymaktadırlar.20 

Ancak Nuh ile ilgili rivayetin muahhar olduğu ve “Türk” adının bu rivayete Türklerin (daha 

doğrusu Gôktürklerin ve onlardan itibaren Türk soyundan gelen diğer toplulukların) VIII-X. yüzyıllarda 

Ġslam dünyasında kendilerini hissettirecek derecede rol oynamağa baĢladıkları zamanlarda ilave 

edildiği anlaĢılıyor. Zira elimizdeki, aslına en yakın olarak tespit edilen Tevrat metinlerinde Türk, ne 

Ģahıs (ata), ne de kavim adı olarak yer almamaktadır.21 O halde Tevrat rivayetinde istinaden Ġslam 

kaynaklarında ve bunlardan nakillerde bulunan Süry�nî kaynaklarında kaydedilen “Türk” adı sonraki 

bir devreye ait olmak gerekir. “Türk” adı yanında zikredilen çeĢitli isimlerdeki Türk boyları da bunu 

gôsterir.  

Diğer taraftan aynı Ġslam kaynakları Ġran rivayetlerini naklederken de “Türk”ten bahsetmiĢlerdir. 

Avesta‟nın Ebû‟l-beĢer (insan cinsinin babası ki, Tevrat‟ta Hz. Âdem mukabilidir.) olarak tanıttığı 

Kay�mars‟dan (Kayûmareta)  ve Tevrat rivayetindeki Nuh zamanına rastlayan CamĢNd‟den sonra, 

Ġran rivayeti Ģôyle devam eder: Hükümdar FarNd�n geniĢ ülkesini üç oğlu: Salm (Sarm), Ġrac, Atvac 

veya Tuvac (doğrusu, Turac) arasında taksim etti22 ve Türk, �in ülkeleri Turac‟a düĢtü.23 Bu arada 

zuhur eden taht kavgalarında Ġrac diğer kardeĢleri tarafından ôldürüldü. Ġrac‟ın yerine Seçen oğlu 

Min�çihr (Man�çithra) babasının intikamını almak üzere “Türk” ülkesine yürüdü ve Turac neslinden 

Afr#siy#b ile çarpıĢtı. �etin savaĢlardan sonra, iki memleket arasında hudut ok atmak suretiyle tespit 

edildi: Bir Ġranlı tarafından Teberistan‟dan atılan ok24 Belh nehri (Ceyhun, Amu-derya) üzerine düĢtü. 

Bu sebeble bu nehir iki ülke arasında sınır sayıldı.25 Bundan sonra Ġran rivayetlerinde artık Türk 

ülkesinden “Turan”, Fars ülkesinden de “Ġran” tabirleri ile bahsedilmiĢtir.26 

Ġran-Turan harpleri, bilindiği gibi, meĢhur destan Ģairi Firdevsi‟nin (ôlm. 1021) ġehname‟sine 

baĢlıca mevzu teĢkil etmiĢtir.27 Firdevsî‟nin büyük mübalağalarla anlattığı bu savaĢların28 tamamıyla 

hayal mahsulü olduğu, Ġranlıların kendileri için eski Hint-Avrupa mitolojisinden zengin ve renkli bir 

mazi, Ġran hükümdarlarının iyiliklerini, adaletini ve imar faaliyyetlerini gôstermek maksadıyla bir sürü 

vekayi icat ettikleri ilmi araĢtırmalar neticesinde anlaĢılmıĢtır. Mesel� burada Ġran hükümdarı olarak 
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zikredilen FarNd�n (veya AfrNd�n) Hint-Ġran mitolojisinde Thraetaona adı ile geçen bir ilah olduğu 

gibi, Afr#siy#b da aynı il�hlar zümresinden savaĢ tanrısıdır ve asıl adı Frangrasyan‟dır.29 

Min�çihr ôldükten sonra, “Türk hükümdarı” Afr#siy#b30 Ġran‟a girdi, Azerbaycan‟ı, istila ederek 

Babil‟e kadar ileriledi. Ġran‟ı, bu durumdan Min�çihr‟in torunu Zav b. �ahm#sb kurtardı. �ahm#sb 

gençliğinde “Türk ülkesi”ne gitmiĢ orada Türk hükümdarlarından birinin kızı ile evlenmiĢti. Bu Türk 

prensesinden doğan Zav birçok baĢarılı savaĢlar yaparak “Afr#sy#b al-TürkN”yi uzaklaĢtırdı. 

Afr#sy#b‟ın Ġran topraklarında 12 yıl kaldığını bildiren bu rivayete gôre, Ġran‟ın kurtuluĢu h�disesi 

büyük sevince vesile oldu ve bayram tel�kki edildi.31 Bundan sonra, hükümdar olarak, Kaykub#d ve 

Kayk#v�s‟u müteakib, Siy#v�Ģ geldi. Bu da Afr#siy#b‟ın kızı ile evlenmiĢti.32 ĠĢte Ġran-Turan 

savaĢlarının asıl kahramanı bu evlenmeden doğan KayHusrav‟dır. KayHusrav, Afr#siy#b‟ın 

kuvvetlerini ağır mağlubiyetlere uğrattı, 50-60 bin kiĢiyi telef etti, 30 bin kiĢi esir aldı. Bu arada Türk 

kumandanlarından çoğu ôldü. Oğlu da mağlup olarak ôlen Afr#sy#b bizzat sefere çıktı ise  de 100 bin 

kiĢilik telefat verdikten sonra, Azerbaycan‟a çekildi, saklandı; Fakat yakalanarak KayHusrav‟e getirildi 

ve ôldürüldü.33 

Bu son savaĢlarda bir hakikat mevcut gibi gôrünüyor. Zira eski Grek kaynaklarında, adı geçen 

Ġran hükümdarına ait bazı izlere tesadüf edildiği bildirilmektedir. Herodotos‟ta ilk AhameniĢ kralı olarak 

zikredilen zatın Kyrus (KayHusrav adının Grekçe Ģekli) adını taĢıdığı, “Turan” hükümdarı Afr#sy#b‟ın 

da Herodotos‟un Med kralı olarak tanıttığı Astiag olduğu beyan edilmiĢtir ki, buna gôre AhameniĢ 

Devri Ġranlıları Medyalıları “Turanlı” saymakta ve Med ülkesi “Turan”a dahil bulunmakta idi.34 

Diğer taraftan KayHusrav ile çarpıĢan Afr#sy#b‟ın Saka hükümdarı olduğu da ileri 

sürülmüĢtür.35 Bu takdirde eski Ġskitlerle ilgili bulunan Sakların bir Türk kolu olduğunu kabul etmek 

icap eder.36 

Burada gerek Medyalılar, gerek Sakalar hakkında ileri sürülen tahminlerdeki tarihî gerçek payını 

tayin etmek müĢkül ise de, bahis mevzuu “Afr#sy#b”ın hakikaten bir Türk hükümdarı olduğu Ģüphesiz 

gôrünmektedir. �ünkü onun büyük ve muazzez hatırası Asya Türkleri arasında asırlarca yaĢamıĢ37 

ve tabiatıyla  Ġran rivayetlerindeki uydurma ad altında değil, fakat, Türk ananesine gôre, Tunga Alp Er 

Ģeklindeki Türkçe adı ve unvanı ile tanınan bu ulu Türk hükümdarı namına Türkler yüzlerce yıl yoğlar, 

tôrenler tertip etmiĢlerdir.38 

Bôylece Türk-Ġran münasebetlerindeki Afr#sy#b adlı hükümdarın belki milattan ônce asırlarda 

rol oynamıĢ büyük bir Türk baĢbuğu olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak bizi burada al�kadar eden 

cihet, bütün Ġsl�m kaynaklarının Afr#sy#b‟ı daima “Türk” olarak zikretmiĢ olmalarıdır. Bununla 

beraber, Ġsl�m kaynaklarındaki rivayetlerin de, tespit bakımından, gerçek mehazleri Vahb b. 

Munabbih olsa dahi, VIII. yüzyıl baĢlarından daha geriye gitmediği unutulmamalıdır.39 

Ġsl�mi devir kaynaklarından ônce yazılmıĢ Arapça eserler içinde “Türk” adının ilk geçtiği yer 

olarak C�hiliye Devri‟nin meĢhur Arap Ģairi Al-N#biEa al-Zuby#nN‟nin (ôlm. 595-612 yılları arası) 

Dîv�n‟ı gôsterilmiĢtir.40 Buna gôre, Arapça yazılmıĢ eserler arasında “Türk” adının ilk defa VI. yüzyılın 
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sonlarına doğru zikredilmiĢ olduğunu kabul etmek l�zımdır. 

Bizans literatüründe ise, Türklerin eski Troyalılarla münasebete getirilmiĢ olması dikkat çekicidir. 

Bu husus Ġstanbul‟un fethinden sonra Ġtalya‟ya giden Bizanslı Th. Gazes ile Ġtalyan hümanisti F. Filelfo 

arasında teati edilen mektuplarda gôrünüyor. Bu mektuplardan anlaĢılıyor ki, XV. asır Türkleri eski 

Troyalıların neslinden sayılmaktadır: Türkler Bizans baĢkentini zaptetmek suretiyle, Troya‟yı hile ile 

ele geçiren Greklerin torunlarından, atalarının intikamını almıĢlardır.41 Bu gibi tel�kkilerin doğuĢunda 

Ģüphesiz “Türk” adının eski Ģeklinin “Troia” olduğu zannı rol oynamıĢtır. Bilindiği gibi, Bizans müellifleri 

arasında “Türk” adı ilk defa, Gôktürkler dolayısile, Aghatias tarafından zikredilir.42 

II. “Türk” Adının Tel�ffuzu 

Türk adının eski tel�ffuzu meselesinde bugün varılan netice, bu adın eksikliğine dair yukarıda 

sıraladığımız gôrüĢlerin isabet derecesini tayin bakımından büyük ehemmiyet taĢımaktadır. 

Bilindiği gibi, Gôktürklerden bahseden ilk �in kaynakları “Türk” adını oldukça farklı bir Ģekilde 

zaptetmiĢlerdir: T‟u-küe.43 Burada -�incede r sesinin bulunmamasından sarfı nazar- dikkati çeken 

nokta “Türk” adının çift heceli olarak tespit edilmiĢ olmasıdır. TanınmıĢ Fransız sinologu P. Pelliot bu 

�ince iĢaretin “Türküt” okunması gerektiğini ve bunun da “Türk” kelimesinin, Moğolca cemi eki +t ile 

yapılmıĢ, çoğul Ģekli olduğunu ileri sürmüĢtür.44 Ancak +t cemi ekinin yalnız Moğolcaya mahsus 

olmayıp, Gôktürklerden ônce bile Türk dilinde kullanıldığı45 ve Ġlk ve Orta �ağlarda çok üstün bir 

kültür dili olan Türkçeden devlet, hukuk, teĢkil�t tabirlerinin Moğolcaya geçmesinin de gôsterdiği 

üzere,46 daha ziyade Türkçenin Moğolcaya tesirinin bahis mevzuu olabileceği hatırlanmalıdır. Nitekim 

son araĢtırmalardan birinde, “Türkler” Ģekline tekabül ettiği sôylenen �ince iĢaretin sonunda +t değil, 

Türkçede diğer bir cemi eki olan +z bulunduğu, buna gôre de �ince kelimenin “Türküz” okunması icap 

ettiği beyan edilmiĢtir.47 Fakat bu suretle, “Türk” adının �incede daima çoğul Ģeklile (Türkler!) 

kullanıldığı peĢinen kabul olunmaktadır ki, bu herh�lde mümkün değildir. Diğer taraftan, �incedeki çift 

heceli Ģeklin hakikatte “Türk” adının müfret halindeki karĢılığı olduğunu, binaenaleyh bu adın vaktile 

iki heceli olarak tel�ffuz edildiğini gôsteren emareler vardır. 

Bu hususta en kuvvetli delil bizzat Türklerin yazdığı Gôktürk kitabeleridir. Kitabelerde “Türk” adı 

hem “Türk”, hem de “Türük” olarak iki Ģekilde geçmektedir.48 AnlaĢıldığına gôre, ônceleri çift heceli 

tel�ffuz edilen ad Gôktürkler Devrinde tek heceli Ģekliyle birlikte iki türlü tel�ffuz olunmuĢ, bil�here 

yalnız “Türk” Ģeklini almıĢtır. 

SôyleniĢ bakımından üzerinde durulan bir husus da Türk kelimesindeki vokalin ses değeridir. 

Araplar ve Ġranlılar bu kelimeyi “Turk” tel�ffuz ederler: Bil#d al-Turk, malik al-Turk, Turk#n vb. XI.-XII. 

asırlardan kalma ilk Rus vekayin�melerinde “Türk” adı Tork, Torki (Türk, Türkler) Ģeklinde tespit 

edilmiĢtir.49 Bu dillerde esasen ü sesi mevcut olmadığı için izahta herhangi bir güçlük yoktur. Fakat 

kelimenin Süry�nî kaynaklarında Toukaye olarak50 ve fonetik alfabe sistemi olan Grekçede Tourkos 

(Tourcos Tourcoi) Ģeklinde zaptedilmiĢ oluĢu dikkate Ģ�yandır.51 Hatt� yukarıda adları geçen iki 

hümanist arasında “Türk” adının tel�ffuzu hakkına fikir teatisi olmuĢ, F. Filelfo Milano‟dan yazdığı 1 
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Temmuz 1472 tarihli mektubunda Roma‟da bulunan Th. Gazes‟ten “Türk” adını niçin u ile değil de ü 

ile yazdığını sormuĢ ve bu münakaĢadan Türklerin Troya menĢeli oldukları meselesi ortaya 

çıkmıĢtı.52 Burada bizi ilgilendiren husus, Th. Gazes‟in kaydı dıĢında, bütün Grek literatüründe adın 

“turk” Ģeklinde olmasıdır. 

Halbuki, kelimenin aslında Türk olarak sôylendiğini gôsteren al�metler vardır. Adın Orhun 

kitabelerindeki yazılıĢında ilk hecenin vokali u veya o değil,  fakat ô ve çok defa ü sesini vermektedir. 

Ancak Türk Ģeklindeki son harfin q (´) oluĢu yabancıların dilinde u‟lu tel�ffuza yol açmıĢ olabilir. Buna 

gôre de, Batıdaki yabancı vesikalara adın tek heceli Ģekli ile intikal ettiğini kabul etmek l�zımdır.53 

Gôktürk kitabelerinde ilk hecedeki vokalin hem ü, hem de ô olabileceğini gôrmüĢtük. Kelimenin 

�incedeki karĢılığında doğru sôyleniĢin hangisi olduğunu tespit mümkün olamamıĢtır. Bu mesele 

üzerinde duran L. Bazin, fonetik yazı sistemi olduğu için vokallerin değeri kolayca tayin edilebilen 

Brahmi yazılı bir metindeki Türk kelimesine istinaden, bahis mevzuu vokalin ô olduğunu ve iki hecelilik 

durumu dolayısiyle da, “Türk” adının asıl tel�ffuzunun “Tôrük” olması gerektiğini belirtmiĢtir.54 Bu 

bilgine gôre, adın ilk Ģekli Tôrôk veya Tôrük olup,55 kitabelerdeki Türük Ģekli ikinci hecedeki ü‟nün 

regressif bir tesirle ilk hecedeki ô‟yü ü‟ye kalbetmesinden doğmuĢ (mesel�, Anadolu lehçesinde, 

yôrük‟ten yürük vb. gibi) ve iki heceli Ģekli son hecesindeki vokalde bil�re düĢerek “Türk” telaffuzu 

meydana gelmiĢ, (mesel�, erk‟ten erk, bôrük‟ten bôrk vb. gibi), bôylece “Türk” adı tel�ffuz itibarıyla Ģu 

inkiĢafı takip etmiĢtir: Tôrük>Türük> Türk.56 

Türk adının tel�ffuzu üzerindeki bu mütaalalarla ulaĢılan neticeler bizi tarih yônünden Ģu mühim 

hükümlere gôtürmektedir: 

1- “Türk” adının Gôktürk çağından eski devirlerdeki tel�ffuzu iki heceli ve “Tôrük” Ģeklinde 

olduğuna gôre, türlü kaynaklarda ve çeĢitli vesikalarda “Türk” ile ilgili gôsterilen, yukarıda 

sıraladığımız isimlerin, “Türk” adının çok muahhar tel�ffuzu ile sadece dıĢtan benzerlikler gôsteren 

yabancı kelimeler olması icap eder. 

2- �incedeki T‟u-küe kitabelerdeki iki heceli Ģekli aksettirse bile bu, nihayet Türük‟e tekabül 

etmekte, yani daha eski Ģekil olan “Tôrük”e nazaran muahhar bir tel�ffuz durumunda olduğundan, 

“Türk” adının ilk defa VI. yüzyılda meydana çıktığı ve ônce �in kaynaklarında gôründüğü fikri kabule 

Ģ�yan olmamak gerekir. 

3- Bir kelimenin bünye değiĢikliğine uğramasının uzun zaman isteyen bir husus olduğu, bilhassa 

ôzel adların geliĢmesinde bu zaman payının daha uzun olacağı dikkate alınırsa, “Türk” adının Ģimdiye 

kadar sanıldığından belki asırlarca ônce mevcut bulunduğu düĢünülebilir. Türk kelimesinin cins ismi 

olarak mevcudiyetinin ise daha da eski olacağı aĢik�rdır.57 

III. “Türk” Ne Demektir? 

Tarihte “Türk” adına birçok manalar verilmiĢtir. Gôktürk Devri‟ndeki Sui-Ģu adlı �in kaynağına 
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gôre, T‟u-küe, Türk dilinde miğfer manasına gelir. �ünkü Türkler adlarını, Altay bôlgesinde, 

eteklerinde oturdukları, miğfer biçiminde yükselen dağın Ģeklinden almıĢlardır.58 Hunlar ve Türkler 

hakkındaki büyük eserini 1756-1758‟de yazmıĢ olan De Guignes‟ten beri59 Orta Asya tarihi ile 

meĢgul olan Batılı bilginlerden çoğu “Türk” sôzünün miğfer demek olduğu hususundaki �in tefsirine 

ehemmiyet vermiĢ ve kendi açılarından bu kaydı izaha çalıĢmıĢlardır: J. Klaproth (1826) T‟u-küe‟yi 

“takye” ile,60 J. Schmidt (1824) “dugulga” (miğfer) ile,61 Gobelentz (1837) ve Schott (1849) Farsça 

“targ” (miğfer)62 ile, J. J. Hess (1918), Türklerin sil�h imalcisi bir kavim olduğunu ileri sürerek, keza 

“targ” ile, B. Munk�csi (1921) “dugulga”nın aslı olduğunu iddia ettiği T‟u-küe (kendisine gôre, doğru 

okunuĢ: Tu-lu-ke) sôzünü yine “miğfer” ile münasebete getirmiĢ,63 S. W. Koelle “Türk” kelimesinin 

kôkünü tur-, tir- addederek, bunu “çekmek, cezbetmek” manasına bağlamıĢ,64 kelimenin aslının 

“Turku” olduğunu beyan eden K. Fiñk, bunun “Ġskit” dilinde “Deniz kıyısında oturan adam” manasında 

olduğunu ileri sürmüĢtür.65 

Ġsl�m kaynaklarında da bunlara benzer garip izahlara tesadüf olunur. Ġbn al-FakNh al-

Hamad#nN‟ye (ôlm. 930‟a doğru) gôre,66 Türkler, Ye‟cüc-Me‟cüc seddinin arkasında “terk” edilmiĢ 

oldukları için bu adı almıĢlardır. GardNzN (ôlm. 1048-1049) de Nuh‟un oğlu Y�fes‟e düĢen arazi 

arasında “Türk diyarı” insandan h�lî, “terk edilmiĢ” durumda bulunduğu için Türklere bu adın verildiğini 

kaydeder.67 

“Türk” adının bir de XI. asırda K�Ģgarlı Mahmud‟un zikrettiği bir izah tarzı vardır. Bu ünlü Türk 

dilcisi, Türk milletine Tanrı tarafından verildiğini belirttiği “Türk” adının “Olgunluk çağı” demek 

olduğunu ifade etmiĢtir.68 

Türk adının izahında ilk ilmî tecrübenin A. V�mbéry tarafından yapıldığı kabul edilmektedir. 

Buna gôre, “Türk”, Türkçede “türemek” manasında olan türe-, veya tôrü-‟den iĢtikak etmiĢ olup, 

“yaratılmıĢ, mahlûk” manasına gelir.69 Bizde Ziya Gôkalp‟a gôre, “Türk”, “türeli” demektir.70 Türk 

tarihine dair tetkikleri ile meĢhur W. Barthold da: “Türk kelimesinin Orhun kitabelerinde bir çok defa 

kullanılan “tôrü” (kanun, �det, kanunla düzelmiĢ, birlik kazanmıĢ halk) kelimesi ile münasebettar 

olduğunu farz etmek mümkündür”71 demek suretiyle “Türk” adına Gôkalp‟ınkine yakın bir mana 

vermektedir. 

Fakat “Türk” adının çok baĢka bir mana taĢıdığı Orta �ağ Türk vesikalarından anlaĢılmıĢtır. Bu 

hususta ilk kaynağı ortaya koyan Alman Türkoloğu F. W. K. Müller‟in Uygur metinlerinde, cins ismi 

h�linde, tespit ettiği “türk” kelimesi “kuvvet, -li güç-lü” manasına gelmektedir.72 Buradaki “Türk” 

kelimesinin kavim adı olan “Türk” ile aynı olduğunu ilk defa A. v. Le Coq ileri sürmüĢ73 ve büyük 

Türkolog W. Thomsen de bunu kabulde tereddüt etmemiĢtir.74 Daha sonra Gy. Németh kavim adı 

olarak “Türk”ün “güc,-lü; kuvvet,-li” demek olduğunu Türklerde ad verme usulüne istinaden ve 

analojiler gôstererek ispat etmiĢtir.75 

Ancak bu, “Türk” adının lûgat manası olup, etimolojisi değildir. Kelimeyi etimoloji bakımından 

yine tôrü+ kôküne bağlamanın mümkün olduğu düĢünülmüĢtür. L. Bazin “Türk” adını tôrü+mek‟ten 
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(Anadolu lehçesinde türemek) neĢet ettiğini kabul ederek, adın son tel�ffuz tarzına doğru geliĢtikçe 

mana itibarıyla da Ģu nüansları kaydettiğini sôylemiĢtir: “Türk” adı ilk Ģekli ile “var olmuĢ, Ģekil 

kazanmıĢ” m�nasında iken, sonra “geliĢmiĢ”, daha sonra, “tamamıyla geliĢmiĢ” mefhumlarını ifade 

etmiĢ, nihayet tel�ffuz “Türk” Ģeklini aldığı zaman “kuvvet, güç” manasını kazanmıĢtır.76 Bôylece, 

menĢe hususunda V�mbéry ile birleĢen L. Bazin mana bakımından Németh‟in ispatını takviye etmiĢ 

durumdadır ki; “Türk” adının menĢe ve manası hakkında varılan bu netice, cins ismi olduğu gibi, millet 

adı olarak da “Türk” sôzünün çok eski bir maziye sahip bulunduğunu bir kere daha ortaya koyan bir 

mahiyet taĢır.77 

IV. “Türk” Adının Yaygınlığı 

“Türk” adının Gôktürklerden itibaren sür‟atle yayıldığı dikkati çeker. Bu h�dise, Gôktürk 

imparatorluğu‟na bağlı, Türk soyundan gelen, çeĢitli boyların (kavimlerin) aynı zamanda “Türk” adını 

almaları ve bunların yabancılar tarafından hep “Türk” umumî adı altında tanınmıĢ olmaları ile ilgilidir. 

Gôktürk h�kimiyetinin çôkmesini müteakip bu soydaĢ kavimler (boylar) ayrı devletler kurdukları veya 

çeĢitli istikametlerde muhaceret ettikleri zaman, kendi hususî adları yanında, toplayıcı ad olarak “Türk” 

ismini de kullanmıĢlardı. Mesel� Batı Gôktürk idaresinde bulunan Karluklarla daha birkaç küçük Türk 

grubu tarafından kurulan Karahanlı Devleti‟nden Ġsl�m kaynaklarında umumiyetle “Türk Hanları” diye 

bahsedildiği gibi, Orta Asya eski Türk ülkelerinden muhtelif tarihlerde Ġsl�m memleketlerine gelenler 

de aynı kaynaklarda hep “Atr#k” (müfredi, “Turk”) diye anılmıĢtır. Ayrıca, vaktiyle Gôktürk 

Ġmparatorluğu‟nda yer almıĢ olan Oğuzlar da daha sonra “Türk” adını muhafaza etmiĢlerdir. Bu 

suretle, Rus yıllıklarında “Tork ve Torki” diye zikredilen Oğuzlardan baĢka, Selçuklulardan 

zamanımıza kadar, diğer Oğuz oymakları tarafından tesis edilen birçok devletler aynı zamanda “Türk” 

adını taĢımıĢlardır. Diğer Türk grupları tarafından kurulan devletlerde de “Türk” adı unutulmamıĢtır 

(mesel�, HarezmĢahlar, Mısır Kôlemen Devleti vb.). 

“Türk” adının, Türk soyundan gelen kavimlerin hepsine Ģ�mil millî bir isim olarak yayılmasını W. 

Barthold Müslümanların eseri saymaktadır: “Araplar birçok kavimlerin, VII.-VIII. asırlarda muharebeler 

yaptıkları Türklerle aynı dili konuĢtuklarını gôrerek, bunların hepsine Türk demiĢler, Ġsl�miyet‟i kabul 

eden Türkler de gittikçe bu adı benimsemiĢlerdir”.78 Barthold bu gôrüĢüne, “Türk” adının Ġsl�miyet 

hudutları dıĢında pek intiĢar etmediğini, mesel� ne Rusların ne de batı Avrupalıların Peçeneklere 

veya Kumanlara “Türk” demediklerini ve Ġsl�miyet‟i kabul eden Türklerin hepsinin de kendi dillerine 

“Türkçe” demediklerini de il�ve eder.79 Halbuki “Türk” adının tahminden ve Barthold tarafından 

zikredilen hususların gerektirdiği geniĢlikten çok daha yaygın olduğu muhakkaktır. Bazan 

Gôktürklerden ônceki devirlere giden bu yaygınlıkta Türklerin Ġsl�miyeti kabul etmeleri keyfiyetinin 

tesiri olmayacağı aĢik�rdır. Daha 420 yılında, Ġran‟ın kuzey sahalarındaki “Altaylı” kavimlere Perslerin 

umumî olarak “Türk” demeleri80 dıĢında, Bizans kaynaklarında sarahatle belirtildiği üzere, Sabırlar 

(VI. asır),81 Hazarlar (IX. asır), Macarlar (IX-XI. asır), Vardarlılar (XI-XVI. asır), Selçuklular, Mısır Türk 

Kôlemen Devleti, Osmanlılar aynı zamanda “Türk” adı ile zikredilmiĢlerdir.82 Hatt� coğrafî terim 

olarak “Türkiye” (Turkia) adı da Orta �ağlarda çok geniĢ sahaları gôstermekte idi. VI. yüzyılda Orta 

Asya için kullanılan Türkiye tabiri,83 IX.-X. asırlarda Volga‟dan Orta Avrupa‟ya kadar uzanan Hazar 
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ve Macar ülkeleri için kullanılmıĢ (Doğu Türkiye= Hazar memleketi; Batı Türkiye=Macaristan),84 XII. 

yüzyıldan itibaren de Anadolu‟nun adı olmuĢtur.85 Mısır Kôlemen Devleti toprakları da Türkiye diye 

anılıyordu.861 Batı literatüründe umumiyetle, doğrudan doğruya, “Türkler”, “Türk Devleti” diye 

zikredilen bu topluluk ve siyasî teĢekküle biz, bunu diğer Türk topluluk ve devletlerinden ayırmak 

üzere, Gôktürkler, Gôktürk Devleti vb. demekteyiz. Yalnız, Türk dilini tarihî tasnifinde “Eski Türkçe” 

bôlümünde, Uygurcadan ônceki safha olarak yer alan bu Türk toplumunun diline Batı literatüründe 

Gôktürkçe (Kôk-Türkçe) adı verilmektedir (Gôk kelimesinin o çağdaki tel�ffuzu kôk‟tür). Bu tabir, ilk 

defa W. Bang tarafından kullanılmıĢ (bkz., W. Bang, �ber die kôktürkische Inschrift… Leipzig, 1896; 

ayn. müell., Zu den Kôk-Türk Inschriften, T‟oung Pao, 1896, s. 255 vdd. ayn. müell., Kôktürkisches… 

WZKM. 1897, XI, s. 192 vdd., vb…), daha sonra Türk dili mütehassıslarının çoğu tarafından devam 

ettirilmiĢtir (mesel�, A. v. Le Coq, Kôktürkischen aus Turfan, Berlin, 1909; J. Németh, Die 

kôktürkischen Grabinschiften… KCsA, II, 1-2, 1926, s. 134 vdd; R. R. Arat, Türk ġivelerinin Tasnifi, 

TM, X, 953, s. 96, 119; A. Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, I, Ġstanbul, 1958, s. 49, 99, vd; A. Dilaçar, Türk 

Diline Genel Bir BakıĢ, Ankara, 1964, s. 74, 92 vd).  

 Bilindiği gibi, “Kôk-Türk” tabirini bizzat bahis mevzuu Türkler kendileri kullanmıĢlardır (H. 

N. Orkun, Eski Türk Yazıtları, I, 1936, s. 30: Kül-Tegin, I. D, 3; Bilge, II D, 4). “Kôk-Türk” tabirinin 

m�nası hakkında bkz., W. Thomsen, Turcica, 1916, s. 19-25; O. Pritsak, Qara, Studie zur Türkischen 

Rechtssymbolik, Z. V. Togan Arm., Ġstanbul, 1953, s. 259; R. Graud, L‟Empire des Turcs‟ céleates, 

Paris, 1960, s. 15, 25. 

2 Bkz., Lin Mau-Tsai, die Chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken, I, 

Wiesbaden, 1958, s. 28. 

3 Liu M.-Tsai, aynı eser I, s. 6; II (1958), s. 490, not, 22. Gôktürk devleti‟nin kuruluĢ tarihi 

olarak gôsterilen 552 senesi Bumın‟ın resmen Ġl-Hagan unvanını aldığı yıldır. Fakat gerçekte bu 

devletin daha ônceki tarihlerde müstakil hüviyette bulunduğunu �in ile elçi teatisi ortaya koymaktadır. 

Nitekim Bumın kendi elçilerini Wei imparatoruna 546‟da gôndermiĢtir (aynı eser, I, s. 7). Gôktürk 

Hakanı ĠĢbara (ôlm. 587)‟ya gôre, bu devlet 535‟te kurulmuĢtur (bkz., L. M. Ts. aynı eser I, 52; II, 

528). 

4 Liu Juan, Liu �‟ung (304-318), �e-Li (329-334), �e-Hu (343-349), Pei Liang (397-439), 

bkz., B. Sz�sz, A hunok tôrténete… Bp. 1943, s. 87 vd. A. Caferoğlu, aynı eser I, s. 62-78. 304-439 

yılları arasındaki Asya Hun sül�leleri için bkz., W. Eberhard, �in Tarihi, 1947, s. 182; Selçuklulardan 

ônce Orta Asya ve Orta Doğu‟da Türkler için bkz., R. N. Frye-A. Sayılı, Belleten, sayı, 37, 1946, s. 

103 vd. 

5 J. v. Hammer, Geschichte d. Osm. Reiches, I, 1832, s. 1. 

6 Gôst. yr. 

7 W. Tomaschek, Kritik der �ltesten Nachrichten über den Skytischen, Wien, 1887. 
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8 G. de Rialle, Mémoire sur l‟Asie centrale, 1875, bkz., Türklük (mecmua), I, 1, 1939. 

Ġstanbul, s. 74 vd. 

9 Bkz., J. Németh, Der Volksname “Türk”, KCsA, II, 4, 1927, s. 277. 

10 V. de St. Martin, Dictionnaire de Géographie, VI, 1899; J. Marquart, Er�n{ahr, 1901, bkz., 

H. N. Orkun, Türkçülüğün Tarihi, Ġstanbul, 1944, s. 10 vd. 

11 Bkz., H. KoĢay, Z. V. Togan Arm, s. 35. 

12 I. Türk Tarih Kongresi Zabıtları, 1932, s. 151. 

13 J. J. de Groot, Die Hunnen der Vorchristlichen Zeit, Berlin-Leipzig, 1921, s. 4 vd. Daha 

bkz., L. Ligeti, KCsA, II, 1-2, 1926, s. 2. Burada Tikler Asya Hunları ile bir sayılmıĢ, daha doğrusu, 

Tik=Türk aynîliği üzerinde durulmuĢtur. Tikler hakkında tafsil�t için bkz., B. Sz�sz, aynı eser, s. 49, 

74, 474, 479, 513. 

14 Mesel�, H. N. Orkun, Türk Sôzünün Aslı, Ġstanbul, 1940, s. 11-18; Z. V. Togan, Umumî 

Türk Tarihine GiriĢ, 1946, Ġstanbul, s. 386. 

15 Bkz., W. Koppers, Cihan Tarihinin IĢığında Ġlk Türklük ve Ġlk Ġndo-Germenlik, Belleten, 

sayı, 20, 1941, s. 475, n. 6 (Almancası, aynı yer, s. 486, n. 6). 

16 A. v. Gabain, Hun-Türk münasebetleri, II. Türk tarih kongresi (1937) zabıtları, 1943, s. 900 

vd; Ayn. müell., Hunnisch-türkische Beziehungen, Z. V. Togan Arm., s. 18. 

17 W. Eberhard, �in‟in Ģim�l komĢuları, Ankara, 1942, s. 117. Esasen “Türk” adının �incede 

iki heceli olarak tespit edilmiĢ oluĢu bu gôrüĢü değerden düĢürmeğe k�fidir (aĢağıya bkz.,). “Türk” 

adına dair buraya kadar zikredilen iddiaların linguistique bir temele dayanmadığı hakkında bkz., J. 

Németh, Die Probleme der türkischen Urzeit, BOH, V, Bp. 1947, s. 91-98; ayrıca bkz., Aynı müell., 

Türklüğün eski çağı, Türkç. terc. ġ. BaĢtav, �lkü, sayı, 90, 1940, s. 518. 

18 Bilindiği gibi, aslında Tevrat‟a gôre Nuh, Tufandan sonra bütün insanların atası 

durumundadır. 

19 Al-TabarN, T#rNH al-Umam va‟l-Mul�k, I, Kahire, 1357, s. 139; 

 Ġbn al-AĢNr, Al-K�mil, I, Kahire, 1348, s. 44, Rivayetin kaynağı ilk Ġsl�m tarih rivayetçisi 

sayılan Vahb b. Munabbih‟tir. (ôlm. 728) 

20 Al-Mas‟�dN, Mur�c al-zahab, I, Kahire, 1367, s. 131. Ġbn Hurd#dbih ve GardNzN‟ye (ôlm. 

440=1048/1049) gôre (Zayn al-aHb#r, neĢr. ve Macarcaya terc. G. Kuun, Gırdezi a Tôrôkôkrôl, KSz, 

II, 1901, s. 2), Tufandan sonra Nuh dünyayı üç oğlu arasında taksim ettiği zaman Ye‟cüc-Me‟cüc 

(bkz., EĠ, Gog-Magog, ġakl#b bkz., ĠA bu mad.), �in havalisi ve “Türk”, Y�fes‟in hissesine düĢmüĢtür. 
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Burada, “Türk” baĢka bir yoldan Y�fes‟e bağlanmaktadır. Süryani Mihael (ôlm. 1200) Tourkaye 

kavminin Y�fes soyundan olduğunu belirtmekle iktifa eder (J.-B. Chabot, Chronique de Michel le 

Syrien, III, 1905, s. 149). Barhebraeus (ôlm. 1286)‟a gôre (Abû‟l-Farac Tarihi, I, Türk. terc. �. R. 

Doğrul, Ankara, 1945, s. 75) ise, doğudan batıya doğru bütün kuzey bôlgesi, Alan memleketi, Medya, 

Türkler vb. Y�fes‟in oğullarına ait olmuĢtur. 

 Bu rivayet, Orta �ağ Türk müellifleride de gôrülür: K�Ģgarlı Mahmud, DLT, neĢr. ve terc. 

B. Atalay, I, 350 vd. Daha bkz., Ebülgazi Bahadır Han, Türk ġeceresi, Anadolu Türkçesine çeviren, 

Dr. R. Nur, 1925, s. 13. 

21 Bkz., Kit�b-ı Mukaddes, yani Ahd-i atîk ve Ahd-ı cedîd, Der Saadet, 1922, bahsin geçtiği 

yer: Tekvîn, X, 2. E. Blochet‟ye gôre, Y�fes‟in oğlu Türk, Moğol tarihini yazan Müslüman tarihçiler 

tarafından il�ve edilmiĢtir (MTM, I, 1, 1331, s. 126, n. 1). Fakat bu il�ve çok daha eski Ġsl�m 

tarihlerinde gôrülüyor. Ancak XIII. yüzyıldan sonraki Ģecerelerde bir de Moğol adı eklenmiĢtir. 

22 Al-TabarN, I, n. 178; Al-Mas‟�dN, I, 224 vdd., 238 vd.; Ġbn al-AĢNr,    I, 47. 

23 “T�rac‟ın bir adı da T�r‟dur (Ģ�r vezninde), FarNd�n‟un büyük oğludur… 

Maveraünnehir‟den �in ve Maçin‟e kadar onun hissesidir… T�r aynı zamanda T�r#n (Türk) 

vil�yetinin adıdır” Tercüme-i Burh#n-i W#tı, 1287, I, 1, s. 67. Tur adı, menĢei ve m�nası hakkında 

bkz., V. Minorsky EĠ, mad. T�r#n. 

24 Rivayete gôre, iki tarafın orduları Taberist�n‟da Amul Ģehrinde (bkz., Y#k�t, Mu‟cam al-

buld#n, I, 2, 68 vd.) idi. 

25 Bu rivayete gôre, ok atma h�disesi TNr-m#h (=Ok ayı, Ġran Ģemsî takviminde, 4. ay)‟ın 13. 

günü (2 Ağustos) vuku bulmuĢ, bundan dolayı kutlu addolunan bugün “Mecusî”lerin bayram günü 

olmuĢtur (Terc. Burh#n-i W#tı, I, 2, s. 73). Aynı takvimde ayların 13. günleri “TNr” diye anılır. (gôst. 

yr.). 

26 Bu rivayete gôre, Ġran adı Ġrac‟dan, T�ran adı da T�rac (=Tür) isminden gelmektedir. 

Gerçek m�nası ve coğrafî mevkii üzerinde çok durulmuĢ olan “T�r#n” t�biri hakkında bkz., J. 

Marquart, Er�n{ahr, s. 153 vdd.; W. Barthold, Cugr�fy�-yi T�rihi-i Ġr�n, Farsçaya terc. H. Sard#dvar, 

Tahran, 1308 Ģ. s. 5 vd.; Ayn. müell., Orta Asya Türk Tarihi Hakkıda Dersler, Ġstanbul, 1927, s. 77, vd. 

E. Oberhummer, Der Name Turan, Tur�n, Bp. 1918, 4, s. 193-208; H. N. Orkun, Türkçülüğün Tarihi, 

s. 10 vd.; R. N. Erye-A. Sayılı, Belleten, sayı, 37, s. 118-121; A. Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, I, s. 12 vd; 

V. Minorsky EĠ, mad. T�r#n. 

27 Ferdowsi‟s Shahnameh. A Revision of Vullers edition… I-IX., Tahran, 1934-1935; 

ġ#hn#meh, neĢr. M. Ramaî#nN, 1310-1312 Ģ.; Türkçeye terc. N. Lugal, ġehname, I-III, 1945-1949 

(ġark-Ġsl�m klasikleri, n. 10); ĠA, mad. Firdevsi. 

28 Rivayetleri Al-TabarN‟den nakleden büyük tarihçi Ġbn al-AĢNr bile mübalağalara iĢaret 
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etmekte ve yukarıdaki ok atma münasebetiyle Ģôyle demektedir: 

 ˘!Iç m~-0�è 2õ� ��! �è-ôL)z!üo N Kp}! ê} �! G1ô )� .;g! �� !Iç � 2~sê~z¯ 

 “Bir ok atıĢının bu kadar mesafeye varması Farsların yaptığı uydurmaların en 

ĢaĢılacaklarındandır” (Al-K#mil, I, s. 93). 

29 A. Christensen, Les Kayanides, Copenhague, 1932, s. 28, bkz., Z. ġaf#, Ham#sa-sar#N 

dar Ġr#n, Tahran, 1324 Ģ, s. 575, 577. 

30 Fr#sy#b b. FuĢanc b. Rustam b. Turk, Al-TabarN, I, 133; “Afr#sy#b b. FuĢanc b. Rustam, 

Malik al-Turk” Ġbn al-AĢNr, I, s. 116. 

31 Al-Tabarî‟ye gôre (ayn. eser, I, s. 320) Ġranlılar Navrûz ve Mihric�n bayramlarından sonra 

üçüncü olarak bu h�diseyi kutlarlar. 

32 Rivayete gôre, Türk prensesinin adı Visp#nfrya (Fr#ngNs) idi (bkz., Z. ġaf#, ayn. eser. s. 

576). Al-Tabarî‟ya gôre (ayn, esr. I, s. 361), düğün Türk Ģehirlerinden birinde yapılmıĢtı. NarĢaHN, 

Afr#sy#b‟ın baĢkentini Buhara‟nın kuzeyindeki R#miy#n Ģehri olarak gôsterir (bkz., R. N. Frye- A. 

Sayılı, ayn. esr. s. 121). K�Ģgarlı Mahmud‟a gôre (DLT, III, s. 368), Afr#sy#b‟ın baĢkenti K�Ģgar idi 

(daha bkz., W. Barthold, Dersler, s. 78). 

33 Ġranlılara büyük zaferler bahĢeden bu rivayetlerde Afr#sy#b adlı Türk hükümdarının uzun 

zaman yaĢamıĢ olması (birkaç asır!) icap etmektedir. Fakat her ne kadar Türk hükümdarları 

değiĢiyorsa da, Ġranlılar onları daima merhametsiz harp tanrısı “Afr#sy#b” adı ile anıyorlardı. 

 Son Ġran muvaffakiyetinden sonra da Afr#sy#b‟ın kardeĢi ve oğulları ile KayHurav 

kuvvetleri arasında sürüp gittiği Ġbn al-AĢNr tarafından bildirilen bu savaĢlar (Al-K#mil, I, s. 137 vd.)‟ın 

heyet-i umumiyesi hakkında bkz., Hônd-mNr, HabNb al-siyar, I, Tahran, 1333 Ģ. s. 185-200; Dr. R. 

Nur, ġehnamede Ġran-Turan cenkleri, Türk Bilik Revüsü, IV, Kahire, 1934. 

34 Bkz., M. ġemseddin Günaltay, Ġran Tarihi, I, Ankara, 1948, s. 103-125. Eğer 

Afr#sy#b=Astiag gôrüĢü doğru ise, “Turan” sahasının doğu Anadolu-Kuzey Ġran-Maveraünnehir‟in 

doğusu istikametinde uzanan bir mevhum hattın kuzeyindeki ülkeler olduğunu kabul etmek gerekir. 

35 Z. V. Togan, Umumî Türk tarihine giriĢ, s. 36. 

36 Fakat bu husus sarih değildir (Son olarak bkz., K. H. Menges, Early Slavo-Iranian 

Contacts and Iranian Influences in slavic Nlythology, Z.V. Togan arm. s. 468 vdd.). 

37 Mesel� büyük Türk h�nedanları kendilerini “Afr#sy#b”a nispet etmiĢlerdir. Karahanlılar “Al-

i Afr#sy#b, NabNra-i Afr#sy#b” diye tanındığı gibi (bkz., ĠA, mad. Karahanlılar), Selçuklu �ilesi de 

Afr#sy#b,‟a bağlanmaktadır (bkz., ĠA, mad. Selçuklular). Diğer taraftan Karabalgasun Uygur 

kitabesinde adı geçen Uygur hükümdarı Bôgü Han Uygurlar tarafından “Afr#sy#b” olarak tanınmıĢtır 
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(T�rih-i Cih�nguĢ�y, I, GMS, 1912, s. 40). Al-Mas‟�dN‟ye gôre (ayn. esr. I, 132, 271) Gôktürk hanları 

da Afr#sy#b neslinden idi. 

38 Bkz., Gôktürklerde: Eski Türk yazıtları, I, s. 50, 63. Uygurlarda: Eski Uygur Ģehirlerinden 

Bezeklik‟de bir m�bedin duvarında Er Tunga‟nın muharebe ve ôlümü tasvir edilmiĢtir (M. F. Kôprülü, 

Türk Edebiyatı Tarihi, Ġstanbul, 1926, s. 57; R. N. Frye - A. Sayılı, ayn. esr. s. 120). Karahanlılarda: 

Kutadgu Bilig (neĢr. R. R. Arat, I, metin, 1947, s. 43, bugünkü Türkçeye terc. R. R. Arat, II, 1958, s. 

31): “Türk beyleri arasında meĢhur olanı Tunga Alp Er idi… Ġranlılar ona Afrasyab derler”. 

Selçuklularda: K�Ģgarlı Mahmud, DLT. III,  368: “Türklerin büyük hakanı Afrasyab‟ın asıl Türk adı 

Tunga Alp Er‟dir”. 

39 Al-Tabarî dıĢında, Bal�zurN ve NarĢaHhN‟de VII. asır 2. yarısında Türkler için bkz., R. N. 

Frye-A. Sayılı, ayn. esr. s. 105 vd. 

40 T. Kowalski, Die �ltesten Erw�hnungen der Türken in der arabischen Literatur, KCsA, II, 

1-2, 1926, s. 38-41; H. Derenbourg, Le Div�n de Nabigha Dhoby�ni, Paris, 1869, s. 93, Frans. terc. s. 

144. Al-N#biga ve ôlüm tarihi hakkında bkz., A. AteĢ, ġarkiyat Mecmuası, II, Ġstanbul, 1958, s. 29-32. 

41 Tafsilen bkz., Gy. Moravcsik, Byzantinische Humanisten über den Volkname “Türk”, 

KCsA, II, 5, 1930, s. 381-385. Türkler-Troyalılar münasebeti hakkında daha bkz. R. S. Atabinen, II. 

Türk Tarih Kongresi Zabıtları, 1948, s. 543-556. Burada Atilla zamanında (434-453) Batı Hun 

Ġmparatorluğu‟na bağlanmıĢ olan Turcilinglerin (bunlar hak. bkz., B. Sz�sz, ayn. esr. s. 180, 201, 307) 

Türk oldukları, “Türklerle Latinlerin müĢterek Troya menĢei” ve “Türk” adının Avrupa‟da ilk defa rahip 

Hieronymus‟un (VII. asır) eserinde geçtiği meseleleri ileri sürülmüĢ, diğer taraftan H. J. Graf (Yngve 

Tyrkia Conungr: Türklerin kralı Yngve, bkz. Z. V. Togan Arm. s. 30 vdd.) da Troya meselesinden 

baĢka, eski Alman, Ġskandinav dillerinde Torchi (“Türk” ve Torhotus “Türklerin kralı”) sôzlerini bahis 

mevzuu etmiĢtir. 

42 Aqathias (ôlm. 582)‟in Gôktürklerden bahseden eseri 552-556 yılları vekayiini ihtiva eder. 

Bk. Gy. Morcvesik Byzontinoturcica, 1, 1043, s. 104 vd.) 

43 �in kaynaklarındaki “Türk” sôzünü gôsteren iĢaret mütehassıslar tarafından çeĢitli 

tarzlarda okunmuĢtur: E. Chavannes (Documents sur les Toukiue-Turcs-occidentaux, Petersbourg, 

1900): Toukiue; P. Pelliot (T‟oung Pao, XVI, 1915, s. 685 vd.): T‟ou-kiue; W. Eberhard (�in‟in Ģim�l 

komĢuları, Ankara, 1942, s. 86 vdd.): Tu-cüe; A. v. Gabain (Hunnisch-Türkische Beziehungen, A. V. 

Togan Arm. s. 17 vdd.): T‟u-kiu; P. A. Boodberg (Semitic and Oriental Studies, XI, 1951): T‟u-chüeh; 

B. �gel (Doğu Gôktürkleri hakkında notlar, Belleten, sayı, 81, 1957, s. 84, 109): T‟u-chüeh; Liu Mau-

Tsai (ayn. esr.); T‟u-küe. Son okunuĢ tarzı L. M. Tsai‟ninkidir. 

44 P. Pelliot, L‟Origines de T‟ou-kiue, nom chinois des Turcs, TP. XVI, s. 687 vddd. A. v. 

Gabain‟e gôre (gôst. yr.): “Türkit”. 
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45 Bkz., L. Bazin, Recherches sur les parlers T‟o-pa, TP. XXXIX, 1950, s. 228 vdd, krĢ. A. v. 

Gabain, Hunnisch-Türkische Beziehungen, s. 27. Orhun kitabelerinde +t ile cemilenmiĢ sôzler vardır: 

Tarkat (tarhanlar), toygut (toygunlar=devletin ileri gelenleri), oğlut (oğlanlar) vb. Bkz. Eski Türk 

yazıtları, I, 30, 54, 174; II, 111, vb. 

46 Ġ. Kafesoğlu, Türk Tarihinde Moğollar ve Cengiz Meselesi, Tarih Dergisi, sayı, 8, Ġstanbul, 

1953, s. 116-124. 

47 P. A. Boodberg, Threc Notes on the T‟u-chüeh Turks, Semitic and Orient Studies, 

California, XI, krĢ. L. M. Tsai, ayn. esr. II, s. 488. Türkçede cemi eki olarak +z ve diğer ekleri için bkz. 

A. Caferoğlu, ayn. esr. s. 134. 

48 “Türk” (´¨≠Æ) için bkz. Eski Türk yazıtları, metin, I, s. 101 (1, 2. satır, ilk kelimenin yarısı; 

2. ilk kelimenin yarısı; 3. ilk satır, 5. kelime), s. 103 (9, son satır, son kelime), s. 107 (20, 2. str. 3. 

kelimenin son yarısı), s. 129 (3. ilk str. 4. kelime). 

 “Türük” (Ø¨≠Æ) için bkz. Ayn. esr., metin, I, s. 23 (1 c 1, ilk str. sağdan 4. kelime; 1c3, ilk 

str. 5. kelime), s. 25 (1c7, ilk str. 3. kelime) vb.. Son hecedeki +ük harfinin Yenisey varyantı oln B ile: I, 

s. 117 (46, 2. str. 2. kelimenin ilk yarısı; 52, ilk str. 5. kelime) vb.. 

 W. Thomsen Gôktürk kitabelerindeki bu çift tel�ffuz üzerine daha 1922‟de dikkati çekmiĢti 
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Bu Türkler, Oğuzların Karadeniz kuzeyinden Balkanlar‟a inen kısmıdır (A. N. Kurat, Peçenek Tarihi, 

Ġstanbul, 1937, s. 10, 17 vb.; L. R�sonyi, Dünya Tarihinde Türklük, Ankara, 1942, s. 124, 135). Bunlar 

Bizans kaynaklarında Uz diye geçer. 

50 Michel le Ayrien, III, s. 149. 

51 Gy. Moravcsik, Byzantinoturcica, II, s. 269 vd. 

52 Tafsil�t için bkz. Gy. Moravcsik, KCsA. II, 5, 1930, s. 381-388; “Türk” sôzü ile ilgili Grekçe 
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burada gôrüĢünü takviye etmek üzere Macarcada “Türk” adının Tôrôk Ģeklinde yaĢamakta olduğuna 
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55 “Türk” adının �ince Ģeklini son zamanlarda “Tôrküt” olarak okuma tecrübesi (b. H. W. 
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magyars�g ôstôrténete, Bp. 1943, s. 36-70; daha bkz. aĢağıda, n. 80-81. 

58 O. Franke, Beitr�ge aus chinesischen Quellen zur kenntniss der Türkvôlker… Berlin, 

1904, s. 13; L. M. Tsai, ayn. esr. I, 40, II, s. 490, n. 16. Diğer bir �in kaynağı olan �ou Ģu‟da T‟u-

küe‟nin hükümdar unvanı olduğu bildirilmiĢtir (ayn. esr., I, s. 6). 

59 De Guignes, Hunların, Türklerin … tarih-i umumîsi, Türkçe terc. H. Cahid (Yalçın), II, 

Ġstanbul, 1923, s. 271. 

60 J. Klaproth, Tableaux historiques de l‟Asie, Paris, s. 115. 
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63 Bkz.: a.g.e. 
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vardır (bkz. H. W. Haussig, ayn. esr., s. 350, n.) 
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79 Bkz. W. Barthold, ayn. esr. s. 27 vd. 
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(kudretli Hunlar) Ģeklinde gôsterdiği anlaĢılmaktadır. 
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Etnolojiye Dayanan Cihan Tarihinin IĢığı Altında Ġlk Türklük ve Ġlk Ġndo-
Germenlik / Prof. Dr. Wilhelm Koppers [s.316-334] 

GiriĢ 

Burada verilen izahatta ilk Türklük ile ilk Ġndo-Germenlik karĢı karĢıya tutuluyorsa, bundan, her 

iki kıymet, kayıtsız ve Ģartsız olarak aynı mukayese müstevisi üzerinde bulunuyor addedilebilirmiĢ gibi 

bir mana anlaĢılmasın. Malum olduğu veçhile Türkçe, Altay dil ailesinin bir rüknünü teĢkil eder. Bu 

aileye, Moğolcadan maada, -muhtelif tali lisanlariyle, daha doğrusu lehçeleriyle, -Türkçenin kendisi, ve 

Ģüpheli olarak, Altay dili olduğu, malum olduğu üzere, Shirokogoroff tarafından ısrarla reddolunan 

Manço-Tunguz dili mensuptur. Maalesef Altayın Ural‟la olan münasebetleri vazih surette meydana 

çıkarılmıĢ değildir. Fakat günün birinde, hem kültür tarihi, hem dil bakımından, ilk Ġndo-Germenliği, 

yine kültür tarihi ve kısmen de dil manasında alınan bir “ilk Ural (Samoyed)-Altay”lıkla 

karĢılaĢtırmamız icap etmesi ve burada Altay‟dan (biraz evvelki izahatımızın ruhuna uygun olarak) 

yalnız Türk-Mogol‟a mensup, anlaĢılması mümkündür. Binaenaleyh, izahatımızın çerçevesi içinde, 

Türklük, yahut ilk Türklük tabirleri, umumiyetle, mutad olan manadan daha geniĢ bir manayı haizdir. 

Fakat aĢağıdaki tafsilatta, sıklet merkezi kültür tarihi tarafında bulunduğundan, ve mukayeseler, 

neticede, kompleksden komplekse yapıldığından, (ve verilen isimlerin ehemmiyeti tali bir dereceye 

düĢtüğünden) hareket tarzımızın bir zarar vereceği pek memul değildir; bununla beraber, bu 

mülahazaları ônceden arzetmeği faydalı, hatta zaruri gôrdük. 

*** 

En aĢağı otuz seneden beri Etnoloji ile meĢgul olan alimlerin bir iki sene evvel vefat eden, 

tanınmıĢ Alman Etnologu Prof. Fritz Grabner‟in izinde yürüyen bir kısmı, Etnoloji sahasında 

umumiyetle yazı Ģeklinde olmayan mutat kaynak malzemesinin müsaade ettiği mikyasta, tamamen 

tarihi prensiplere uygun bir tarzda çalıĢmağa gayret ediyor. Bu tarihi etnolojinin zemini üzerinde 

“Kültür Münasebetleri” cephesinin tamamen ôn safta bulunması, iĢin mahiyeti ile alakadar bir 

keyfiyettir. Bu gibi münasebetleri araĢtırmak için evvelemirde Ģekil ve kemiyet kıstaslarının yardımiyle 

yapılan araĢtırmalar, netice olarak, bir taraftan esasta birbirleriyle bağlı kültür kompleks‟lerini, diğer 

taraftan esasta bunların birbirine nazaran-bittabi mutlak değil, ancak izafi-yaĢ münasebetlerini 

meydana çıkarmakla mükelleftir. 

Tarihin kendisine has usulünün, etnoloji sahasına, yani yazı ihtirağ etmemiĢ, binaenaleyh henüz 

yazılı kaynaklara malik olmayan kavimlerin ve kültürlerin tarih ve tekamülüne tatbikini, sistematik 

olarak ilk defa, tarihçilikten gelme olan, biraz evvel mezkur Profesôr Fritz Grabner, 1911‟de çıkardığı 

“Die Methode der Ethnologie” (Etnolojinin metodları)1 adlı kitabında baĢarmıĢtır. Bundan biraz evvel, 

tarihi Etnoloji‟ye ait yeni bir usulü, W. Schmidt‟in kaleminden ve W. Koppers‟in makaleleri ile birlikte 

çıkarmağa muvaffakiyet elvermiĢtir. Eserin adı: “Handbuch der Methode der kulturhistorischen 

Ethnologie” (Kültür Tarihi Etnolojisinin metoduna dair El Kitabı).2 Hacmi 300 sahifeden aĢağı olmıyan 

bu kitapta, Fr. Grabner‟in küçük kitabının intiĢarından beri, bilhassa metodoloji bakımından yapılmıĢ 

olan terakkilerle, elde edilmiĢ tecrübeleri kıymetlendirilmeğe ve bôylece, ilim sahalarımızın arzettiği 
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araĢtırma durumunu, insan yapısının daima cari ve malum bakasızlığının müsaade ettiği mikyasda, 

nnazarı itibara alan bir el kitabı vücuda getirmeğe teĢebbüs olunmuĢtur. 

Burada tarihi Etnoloji (yahut kültür tarihi etnolojisi)nin metoda ait temellerinin teferruatına tabiidir 

ki giriĢilemez. Yalnız Ģuna iĢaret edeyim ki, Ģimdiden hem eski hem yeni dünyanın çok etnologları, 

mukayeseli çalıĢmalarında, etnolojinin kültür tarihine dayanan metodunu esas ittihaz ediyorlar. Fakat 

tarihi etnolojik araĢtırmaların ilk toplu neticelerinin bazılarına karĢı biraz daha muhteriz 

davranılmaktadır. Bu toplu neticeler, vaktiyle -bundan 25-30 sene evvel- ilk defa bilhassa Fr. Grabner, 

B. Ackermann ve W. Schmidt tarafından kurulan kültür tabakalarında, yahut kültür çevrelerinde temsil 

olunmaktadır. Bu kuruluĢlara karĢı muhteriz davranmak haklı olabilir; onları yapanlar da ôyle 

düĢünüyorlardı ve h�l� ôyle düĢünüyorlar. Bilhassa onlar, tarihi-etnolojik metodla, bu metodun 

yardımı ile mazi için kurulan kültür çevreleri arasında mutlaka bir tefrik yapılması icap ettiğine bir defa 

değil, bir çok defa, pek büyük bir ısrarla iĢaret etmiĢlerdir. Tarihi-etnolojik metodun, esas hatlarında 

baki kalacağı büyük bir emniyetle sôylenebilirse de, aynı Ģey kültür çevreleri hakkında aynı mikyasta 

muteber değildir. Bu çevreler, Ģimdiye kadar malum ve tarihi noktai nazarlara gôre iĢlenmiĢ olan 

etnolojik malzemeye istinaden kurulmuĢ ve kurulabilmiĢ kültür birlikleri ifade eder. ġüphesiz ki yeni 

araĢtırmalar, bu kültür çevrelerinin manzarasında bir takım değiĢiklikleri, itmamları ve tashihleri zaruri 

kılacaktır.3 

Fakat bir kere kurulmuĢ kültür çevre yahut komplekslerinin tadil ve tashihine daima çalıĢmak 

elzem olmakla beraber, eski kuruluĢlarda herĢeyin zamanla  çürüdüğünü kabul etme de yanlıĢtır. 

Hakikat hiç de ôyle değildir. Ehemmiyetli olan epey Ģeyler mevcudiyetlerini muhafaza etmiĢ ve, 

tahmin edilir ki, daha da muhafaza edecektir. Fakat burası, bu hususta daha fazla tafsilata giriĢmenin 

yeri değildir. ġimdi, ilk Türklükle ilk Ġndo-Germenliğin tarihi etnolojinin kültür kompleksi yahut 

çevresiyle ne gibi alakaları olduğu ve ilk Türklükle ilk Ġndo-Germenlik araĢtırmaları, bu zaviyeden 

yapılırsa, ne derecede ilerleneceği meselesine geçiyorum. Burada bahse mevzu münasebet, 

mütekabildir. Ġlk Türklük ve ilk Ġndo-Germenlik kompleksleri, bu kavimlerin daha yazısız ve 

binaenaleyh yazılı kaynaktan mahrum oldukları zamanlara sevk ettiği takdirde tabiidir ki her ikisi esas 

itibariyle etnoloji ilmimizi alakadar eder ve biz de, bu ilmin mümessilleri sıfatiyle bu noktainazardan, 

Ġndo-Germen ve Türk Dil ve Eski �ağlar ilimlerinin kendi baĢarılarından memnuniyetle istifade ederiz. 

Fakat buna mukabil tarihi etnoloji, daha eski kardeĢ ilimlere, hazırladığı kompleks yahut kültür 

çevrelerini, ilk Ġndo-Germenliğin yahut ilk Türklüğün çevrelerine tatbik ve bôylece anakôkler üzerine 

yeni ıĢıklar dôkmek suretiyle, yardım edebilir. Ve nihayet, kolayca gôstereceğimiz gibi, ilk Ġndo-

Germenliğe ve ilk Türklüğe ait meselelerin daha iyi aydınlatılması için, alacağımız etnoloji, evrensel 

tarih durumu, yalnız nazari bir Ģart değil, aynı zamanda hakiki bir teĢvik ve ilerletmedir. Bu suretle, ilk 

Türklükle ilk Ġndo-Germenliğin arasındaki münasebetlerin yeni bir ıĢıkta gôrünmesi kabili izahtır. Ve 

bilhassa bu mesele ayrıca alakamızı uyandırmakta ve bu alakaya layık bulunmaktadır. 

Bütün meseleyi vazetme tarzımıza tevfikan ilk sual, tabii olarak ancak Ģu Ģekilde olabilir: 

Bugünkü araĢtırmaların ıĢığı altında, ilk Türklük ve ilk Ġndo-Germenlik kompleksleri nasıl bir manzara 

arzederler? Ġkinci sual olarak daha az alaka uyandırıcı ve ehemmiyetli olmayan Ģu sual takip eder: iki 
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kompleks biribirine tarihi ve jenetik bakımdan bağlı mıdır? Bağlı ise, bu bağlar hangileridir? Demek 

oluyor ki ônce dikkatimizi ilk Türklüğün ve ilk Ġndo-Germenliğin kısa bir tasvirine hasredeceğiz. 

1. Ġlk Türklük 

A. GiriĢ 

Dar ve geniĢ manada tarihi kaynaklar. Bu sonuncular arasında etnolojik kaynaklar da vardır; 

fakat bunlar aynı zamanda hakiki tarihi kaynaklardır 

Altay dilleri konuĢan kavimlerin ve kabilelerin taksim ve gruplaĢtırılmasını burada malum 

farzedebilirim.4 Altay dil ailesinin ve onunla alakadar eski çağ ilminin araĢtırılması maalesef Ġndo-

Germen ve Sami dil ve eski çağ ilminde olduğu kadar ilerlemiĢ değildir. Bu sebeple, Altay ilminin 

yahut Türkolojinin yardımı ile, ilk Türklük hakkında mesela umumiyetle Ġndo-Germen ilminin ilk Ġndo-

Germenlik hakkında yaptığı kadar muayyen bir kültür tablosu elde etmek henüz mümkün değildir.5 

Bunun haricinde, ilk Türklük araĢtırmasında6 kaynaklarda iki esas grubu biribirinden ayırmalıyız. 

Birinci grupta, dar manada tarihi kaynaklar mevzuubahistir, Mütehassıslar tarafından sık sık iĢaret 

edildiği veçhile, bu kaynaklar umumiyetle Türkçenin dıĢındaki dillerde yazılmıĢtır. BaĢarmakla 

mükellef olduğumuz vazife bakımından, burada evvelemirde, �n Asya‟nın en eski �in‟in bize arzettiği 

kaynaklar gelir. Kaynakların ikinci baĢ grubu etnolojik mahiyettedir: Altay-Türk kavimlerinin mühim bir 

kısmının bugün bile -yahut da zamanımızın içlerine kadar- nisbeten iptidai Ģekillerde hayatını idame 

ettirmesi ve bôylece onların, evvelemirde at çobanı olarak ômürlerini geçiren Altay Tatarlarında (ve 

bunların akrabasında) etnoloji araĢtırmalarına mevzu teĢkil etmesi ile alakadardır. Diğer araĢtırıcılar 

ve bilhassa Türkologlar bu vakıayı gôrmüĢlerdir. Fakat her halde layık olduğu ehemmiyet her zaman 

takdir olunmamıĢtır. H. Winkler bunlar hakkında “Etnoloji ve dil bakımından ziyadesiyle dikkate Ģayan, 

fakat bunun dıĢında ehemmiyetsizdir” der. (H. Winkler: Die Altaische Vôlker-und Sprachenwelt- Berlin 

1921, s. 21). Hayır, biz etnoloğ-kültür tarihçileri, bôyle bir vakıayı baĢka türlü kıymetlendiriyor ve bôyle 

hareket etmek için elimizde kafi sebepler bulunduğuna inanıyoruz. Bilhassa burada, beĢeri kültür 

varlığının yalnız daha basit değil, aynı zamanda hakikaten daha eski bir Ģeklinin muhafaza olunmuĢ 

olduğunu gôsterebilecek vaziyetteyiz. Fakat bôyle olunca, eski Altay-Türk kavminin iptidai 

zamanlarına bürhan olan bakıye kavimlerin ehemmiyeti pek büyük olur. Ve her Ģeyden evvel, ilk 

Türklüğün Rekonstruksiyon‟unu kendisine hedef edinen bir araĢtırma, ôyle araĢtırma vasıtalarına 

maliktir ki, bunlar bu nevi ve kesrette, Ġndo-Germen ilminde hemen hemen tamamen mefkuttur. Fakat 

burada, Ģu nokta gôzônünde bulundurulmalıdır ki, HindukuĢ‟taki Kafir kabileleri ve Kafkasya‟daki 

Ossetler gibi Ġndo-Germen bakıye kavimleri, Ġndo-Germen ilmi bakımından henüz sistematik surette 

iĢlenmiĢ değillerdir. Mukayese ediniz, mesela: B. Schultz: Altaische Restvôlker, “Volk und Rasse”, VI, 

1931, 65-80. Buna binaen, ilk Ġndo-Germenlik araĢtırmasının, ilk Türklük araĢtırması karĢısındaki 

gayet müsait durumu hakkında bu metinde verdiğim hükmün epeyce bir tadile tabi bulunması 

imkansız değildir ve bu noktai nazarı kuvvetlendiren bir sebep de, “Altay Tatarları” grubunun bugün 

karĢımızda menĢedeki safiyetleriyle belirmedikleri, bilakis, Gahs‟ın mükerreren ve haklı olarak dikkat 
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nazarlarımızı çektiği gibi “Yenisey”liler aleminden türlü türlü tesirler aldıklarıdır. Bu noktaya aĢağıdaki 

avdet etmek zaruretinde bulunacağız. 

B. Ġlk Türklüğün Dar Manadaki  

Tarihi Vesikalar Yardımıyle  

Kavraması 

Ġlk Türklüğün Eski �n Asya‟daki Ġzleri 

Etnolog ve kültür tarihçisi, tabii olarak ilk Türklerin kültürleri hakkında herhangi bir muayyen imaj 

(tasavvur) edinmiĢtir. Bundan daha ileride bahsetmek icap edecektir. Dil araĢtırıcısı Ģüphesiz lisani 

hadiselerden hareket eder. Her iki zaviyeden, son on yıllar zarfında eski �n Asya çevresi içinde eski 

Türklüğe ait bir takım Ģeylere rastlandığı zannolunuyor. Muhtelif bilgi kolları hep aynı istikamete iĢaret 

ederse, o noktada bittabi dikkat daha fazla tekasüf eder. 

Fr. Hommel‟in, sumercede bir Altay-Türk mürekkibi tesbit etmek hususundaki gayretleri 

malumdur. Her halde, evvelce olduğu gibi Ģimdi de Sumerce dingir (“Allah”) ile alelade Türkçe tenğri 

(“gôk”, “Allah”) arasında benzerlik gôze çarpacak mahiyettedir. Bunun gibi bir taraftan, az tesir almıĢ 

Altay Türklerinde (ve Samoyedlerde) ve diğer taraftan Sumerlerde ôlü gômme adetlerindeki uygunluk 

da zikre Ģayandır. �lülerin tabi oldukları bu muamele, malum olduğu üzere, her iki tarafta da kırık bir 

halde bulunan türlü türlü edevatın ve hayvanların (eski Sumerde insanların da) beraber 

gômülmesinden ibarettir. M. Ebert, bu zaviyeden, Kuban kültürünü eski Sumere ve her ikisini de (yani 

Kuban ile Sumer), izahatımıza tamamen uygun olarak, Orta Asya‟ya bağlamakttadır. 7 

Hommel‟in Sumerceye dair denemelerine son zamanlarda Hamit Zübeyir KoĢay‟ın Elamca 

hakkındaki denemeleri ilave olmuĢtur. (Mukayese ediniz: Mumaileyhin Ģu makalesi: Elamisch-

Türkische Sprachverwandtschaft).8 Meselenin sırf dil ile alakadar tarafı hakkında bir hüküm vermeği, 

tabii olarak, baĢkalarına bırakmalıyım. Fakat bir etnolog ve kültür tarihçisine, Elam ile Altaylılar 

arasında mevcut olması melhuz bir münasebet, mesela biraz evvel mevzuubahs Sumer-Türk 

münasebeti gibi bir münasebetten daha müessir gôrünebilir. Bilhassa milattan ônce 4‟üncü binyılın 

sonlarına doğru, atlara sahip gôçebe kitlelerinin eski Ģarkın kapıları ônünde kalabalık bir halde 

kaynaĢtıkları, yeni araĢtırmaların ıĢığı altında gittikçe daha fazla bir vuzuhla gôrüldüğünden ve bütün 

gôrünüĢlere gôre evvelemirde eski Elam bunlarla alakadar olduğundan, bu keyfiyet daha büyük bir 

ihtimaliyet kazanmaktadır. 9 Buna ilave Ģu da vardır ki, G. A. Barton10 gibi bir alim, eski Elam 

kültürünü esas itibariyle Ġç Asya‟dan iĢtikak ettirmektedir (fakat Ģunu da kaydetmek gerektir ki o 

burada ilk fırsatta Anau‟ı düĢünmektedir), Keza Gôk tanrısı Anu11 da aynı Ģekilde iĢtikak 

ettirmektedir, bu sonuncusu, Altay Türklerine birçok noktada yakın olan Samoyedlerin kainat tanrısı 

Nüm‟u (yahut Nu)12 üzerinden atlayıp geçilemiyecek kadar çok andırmaktadır. Barton, hem Gôk 

tanrısı Anu‟yu, hem �inlilerin T‟ien‟ini Orta Asya‟dan iĢtikak ettirmeğe meyyaldir.13 E. Herzfeld‟in14 

de, bir taraftan eski Elam kültürünün ôzlülüğüne, istiklaline iĢaret etmesi, diğer taraftan da “Kaspien” 
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diye tavsif etttiği kültürü, ki bunun içinde Anau, Mohenjo Daro, Susa I ve Susa II‟nin malum olan en 

eski yüksek kültürü ile, bütün Ġran yüksek yaylasına yayılmıĢ diğer kültür bakıyelerini15 gôrür, daha 

milattan ônce 3000 senelerinde, yalnız Hindistan‟la değil, fakat �in ile de her hangi bir veçhile bağlı 

gôrmesi16 bütün bu mülahazalara epeyce uygundur. MüĢterek tarafların, hiç olmazsa kısmen, Altay 

(Proto Türk) unsurunda bulunması mümkündür. Ve nihayet bu münasebetle Lansberger‟i de 

zikredelim. Landsberger, eski Babilonya‟nın bir zorba hanedanı olan Guti krallarının Türk olduklarını, 

bir ad tahliline dayanarak kabul etmeğe meyyaldir.17 

�çüncü olarak, Chorit yahut Hurrileri (A. Gôtze‟ye nazaran Churriler) zikretmek gerektir. Bunlar 

ta milattan ônce 3‟üncü binyıldan beri Ģimali Suriye ve Ģimali Mezopotamya‟da, Halep‟ten Nineva ve 

Asura kadar bir devlete sahiptiler ve bu devlet Babilonya ile Hatti arasında kôprü vazifesini 

gôrüyordu.18 Benim gôrüĢüme gôre, Ģu noktada bütün bilgi sahipleri müttefiktirler ki, bu Choritlerin 

dilinin ne Ġndo-Germen dili ile ne de Sami dili ile alakası vardır. Forrer‟in teĢebbüs ettiği “müĢahhas 

surette tayin” keyfiyetinin (o, Chorit dilini Türkoid bir dil olarak tavsif eder), itirazlar karĢısında dayanıp 

dayanmıyacağını istikbal gôstermelidir. Burada, etnoloğun dikkatini bilhassa A. Gôtze‟de19 bulduğum 

ve muhtevası Ģu olan bir müĢahede uyandırmaktadır: At yetiĢtiren Choritlerin muhtemel olarak, 

üzerine Ġndo-Germen bir tabaka gelmiĢtir, fakat bunun dıĢında, bu kavmin mahiyeti karanlıkta 

kalmaktadır. Burada da hadiseleri etnoloji ve kültür tarihi bakımından mütalaa edersek, Türkoid bir 

tabaka dahi bahse mevzu olabilir. Choritlerin hakiki destanlara ve bilhassa tanrı hikayelerine karĢı 

anlayıĢları ve bu destanları, -Forrer‟e nazaran Homeri andırdıkları için- Türk gôçebe kabilelerinin 

kahraman (epik) hikaye ve neĢideleri ile20 münasebettar kılmak mümkün olmakla beraber, bu 

keyfiyet bilhassa bôyledir. Dôrdüncü olarak Ģu nokta zikredilmeğe Ģayandır ki, W. Brandenstein 

Etrüsk Deklinasyon‟unda, Altai hatlar (taraflar) tahmin ve Etrüskçenin tipoloji bakımından Türk 

dillerinin eĢi olduğunu kabul etmektedir. Onun içindir ki Brandenstein, Etrüsklerin ilk vatanı olarak Ġç 

Asyayı kabul etmek ister. Be meselelerde bana mektupla malumat veren A. Nehring bu son noktada 

Brandestein‟in peĢinde gidemiyeceğine kanidir. O bilakis, Etrüsklerin, daha doğrusu Etrüsklükte 

Tyrsen tabakası menĢeinin Lidya olduğu keyfiyetini kafi derecede emin addetmektedir. Lidya‟nın 

Etrüsklerin son vatanı olduğu, zaten Brandenstein‟ın noktai nazarıdır. Fakat kendisinin bana bildirmek 

nezaketinde bulunduğu veçhile, Nehring Etice, Lidyaca ve likyaca zamirlerinde Ural-Altay izleri 

bulunması imkanının tesiri altında bulunmaktadır. Maammafih, Nehring‟in iĢaret ettiği gibi, bu Ģeyler 

daha dakik surette incelenmelidir ve nihayet, yerine gôre, Ural mı yoksa Altay mı meselesini de 

sormak ihtiyatkarca bir hareket olur. 

Bütün bu lisani, kültürel ve dini-mitolojik teferruatı toplarsak, gôrülür ki bunlar yalnız az veya çok 

bir katiyetle Altai‟yi hatırlatmakla kalmaz, fakat bunların umumiyet itibariyle eski �n ġark‟ın 

kültüründe, esasında ancak milattan ônce 2000 senesine doğru muhtelif geniĢ cephelerde müessir 

olan Ġndo-Germen tesirlerine, uzun bir zaman, -takriben 1000-1500 sene-, tekaddüm ettikleri kafi bir 

açıklıkla gôrülür. Buna binaen, eski Türklüğün (belki, Proto Türklüğün demek daha iyi olur) eski ġark 

yüksek kültürünün temellendirilmesine, daha doğrusu ileri doğru inkiĢafına melhuz bir yardımı, hiçbir 

veçhile bazen zan ve ifade edildiği kadar fantezi mahsulü fikir değildir. Nihai izahatta, burada 
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baĢgôsteren diğer problemlere bir defa daha dôneceğiz. 

Ġlk Türklüğün Eski �in Toprağı  

�zerindeki Tesiri 

Uzun zamandan beri, birçok araĢtırıcılar (mesela: A. Von Rosthorn, W. Schmidt, W. Koppers 

ilh...) eski �in yüksek kültürünün teĢekkül ve inkiĢafında, Ġç Asya at çobanı kavimlerinin parmağı 

olduğu kanaatini besliyorlardı. Burada, bilhassa Altay kabilelerinin mevzuubahs olması lazım 

geleceği, esas itibariyle akla yakın gelmekte idi. Fakat en son zamanlarda eski �in üzerinde müessir 

olmuĢ olan gôçebe kavimlerin Türklük karakterlerinin oldukça büyük lbir vuzuhla meydana çıkarılmıĢ 

olması, ilmi açıklık ve doğruluk bakımından fevkalade takdir edilmelidir. Bu meselede de gôreceğimiz 

veçhile, dil araĢtırması ve kültür tarihi ilimleri elele çalıĢmaktadır; bu keyfiyet de elde edilen neticelere 

o nisbette büyük bir ehemmiyet bahĢediyor. Bütün bu noktalardan bizi W. Eberhard21 ile A. Von 

Tosthorn22 toplu olarak, kısmen de araĢtırmalara yeni yollar gôstererek, haberdar kılmaktadırlar. 

Bilhassa kehanet kemiklerinin okunabilmesi sayesinde Ģimdi ġang devri de (milattan ônce: 1745-

1117) dar manada tarihi bir devir haline girmiĢtir. Daha bu devirde, -arkeoloji yolu ile de 

kuvvetlendirildiği gibi- ehlileĢmiĢ at, arabaya çift koĢulu olarak, meydana çıkıyor: En eski �in‟in dini 

hakkında elyevm L. Walk derince tetkikler yapmaktadır. Bunlara nazaran, malum olduğu üzere 

efsanevi müessis diye Yü‟ye (farazi olarak 200 ile 2200 arasına tesbiti iktiza eder) irca olunan Hia 

hanedanının hamili, her halde Ġç Asya‟dan neĢet eden proto-Türk-Mogol bir kadim idi ve din 

bakımından, T‟ien Ģeklindeki gôk tanrısına iman bu kavime has idi. ġang-ti baĢka türlüdür. ġang 

tayfasının milli tanrısı ġang-ti, -bütün gôrünüĢlere gôre- Hia tayfasının Ti‟si (yahut Ti‟en‟ı) ile aynı 

değildir. ġang-ti, aslen ziraatçı olan ġark sahil kültürünün gôk tanrısıdır. Choular (milattan ônce 1116-

250), Ġç Asya‟daki eski vatanlarının tanrısı olan Ti‟en‟in yanına, yeni vatanlarında ebaanced yerleĢmiĢ 

çiftçilerin en yüksek tanrısı ġang-ti‟yı, aynı derecede olarak koymağa meyyaldırlar. Hatta, sanki ilk 

Chou kralları Ģuurlu olarak ġang-ti‟yi ôn plana sürmüĢler, maksatları da kendilerinin inkıyat ettirdikleri 

tabakaya karĢı, onların tanrılarına dayanarak, hakimiyetlerini mütaal surette kabul ettirmek, 

hanedanlarının meĢruluğunu emniyet altına almakmıĢ. Ti‟en, hayvan yetiĢtirici gôçebe kültürünün 

karakteristik gôk tanrısıdır. Bu tanrı, gôk kubbesinin üzerinde ikamet eden ve oradan dünyayı idare 

eden müĢahhas “en yüksek varlık”tır. Mebdede maddi gôkle aynı telakki olunmuĢ olan bu tanrı, daha 

sonraları gittikçe fazlalaĢan bir derecede, panteist bir inkiĢaf arzetmektedir; ve bu vetirede kendi Ģahsi 

seciyesi gittikçe inhilal etmekte ve gayri Ģahsi bir dünya kanununa, dünyaya nizam veren bir kuvvete, 

yavaĢ yavaĢ kalbolmaktadır. GüneĢ mitolojisi de Ti‟en tasavvuru üzerinde müessir olmuĢtur.23 

Buna ilaveten, hiç olmazsa birkaç kelime ile olsun, tipik ecdada tapmanın vasıflandırıcı unsurları 

olarak, Ģunları zikredelim: mutlak “ekber evlat” usulünü (herhalde Choular bunu kendilerine mensup 

hükümdarlarda tahakkuk ettirmiĢlerdir), ısrarla üzerinde durulan “baba hakkı”nı (pederĢahi sistemi), 

dıĢarıdan evlenmeyi (exogamie), büyük mikyasta hayvan yetiĢtirme ile hayvan kurbanını (bilhassa 

ġang devrinde). Bunlar, arif olana, Ġç Asya hayvan yetiĢtirici ve bedevi kavimleri hakkında birçok yeni 

ilgileri meydana çıkarırlar. Bu noktai nazara, esas itibariyle yukarıda mezkur alimler, yani A. V. 
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Rosthorn ile W. Eberhard iĢtirak etmektedirler. 

Bütün bu ilgiler bilhassa Türk kabileleri ile olan ilgilerin de bulunduğu müteakip Chou 

devresinde, daha açık ve katidir; zira dile ait hatırlatıcı unsurlar, tebarüz ettirrilebilecek 

mahiyettedirler.24 Mesela, Eberhard‟ın bildirdiği gibi, Chouların dili hakkındaki muahhar �in 

araĢtırmaları, bu dilde Türk unsurunun oldukça zengin olduğunu gôstermiĢtir.25 Bu keyfiyet, evvelce 

Haloun tarafından ifade edilen tahmini pekala teyit edebilir: mumaileyh, Chou krallarının en eski 

cetlerinin adları arrasında sık sık geçen 4 (!) heceli adları Türk menĢeine ircaa meylediyordu.26 

Burada bahis mevzuu ettiğimiz meselelere, S. Fedele‟nin yeni bitmiĢ, fakat henüz 

neĢredilmemiĢ bir araĢtırması: “Eski �in‟de Devlet ve Cemaat” hakkındaki kitabı, yeni bir ıĢık 

vermektedir. Fedele”ye gôre, eski �inde iki kral kompleks‟inin mevcudiyeti, muhakkak olmasa bile, 

gayet muhtemeldir. Bunların birinde, kuvvetle sihri (ay mitolojisine dayanan) istikamette müessir bir 

krallık bahis mevzuudur (hatta kral katline dair izler bile noksan değildir !); halbuki diğer tam 

manasiyle dini bir karakter arzetmektedir. Burada kral kendisini, varlıkların en yükseği olan bir varlığa 

tabi hisseder; kral bu en yüksek varlıkla halk arasında ancak bir rahip, bir vasıta olarak mevcuttur, ve 

kral tabiatta her felaketi kendi günahlarına atfeder, ve tabiatta, en yüksek varlığın gôzünü gôrür, sesini 

iĢitir.” (Fedele). Sonra müellif, haklı olarak Ģu noktai nazarı müdafaa eder: bilhassa ġanglar sihri 

krallığın hamilleri olarak, Choular ise dini krallığın mümessilleri olarak alınmalıdırlar. ġanglarda (ki 

bunlara, bu meselede, herhalde Jao ve ġun‟un efsanevi devirlerini de azçok katmak gerektir) eski 

yerli ziraatçı kültüründen daha epice Ģeylerin kalmıĢ olduğu gôrülüyor. Halbuki Chou [belki de Hsialar 

(?)] baĢka bir zaviyeden, -evvelce gôrdüğümüz veçhile- Ġç Asya‟nın çoban gôçebeleriyle daha sıkı bir 

bağlılık gôstermektedirler. Bilhassa bu Altay-Türk at çobanlarının malum ekonomik ve dini ôrf ve 

adetlerine, birazdan da yakinen gôreceğimiz veçhile, dini bir krallık fikri umumiyet itibariyle güzel 

uymaktadır; bizatihi sihri unsur, bunlarda muhakkak yerli bir unsur değildir. 

Gôrüldüğü gibi, araĢtırmalar hararetli bir durumdadır. Ve eğer dersek ki, eski �in yüksek 

kültürünün teĢekkülünde ve kuruluĢunda Türk at çobanı gôçebelerinin teĢriki mesaisi olduğunu ileri 

süren tez, yeni keĢifler ve araĢtırmalar sayesinde pek dikkate Ģayan yeni teyitlere mazhar olmuĢtur, 

bu bir mübalağa olmaz. 

C. Etnolojik ġahadetler  

IĢığında Ġlk Türklük 

Ġhzari Mülahaza 

Biraz evvel, dil ve kültür sahalarından alınan istinat noktalarına dayanarak, mebdede vatanı Ġç 

Asya olan at çobanı kültüründen, hem �n Asya yüksek kültürlerine, hem de eski �in‟e tesirler gelmiĢ 

olması lazımgeldiğini izah etmek mümkün oldu. ġimdi artık Ġç Asya‟nın kendi durumuna lazımgelen 

dikkati hasretmek zamanı gelmiĢtir. Bununla da, ilk Türklük meselesinin aydınlanması hususunda 

elimizde bulunan ikinci (esas itibariyle yazılı olmayan) kaynaklar grubunu ele almıĢ oluyoruz. �n ġark 
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ve eski �in‟in en eski kültürleri sahasına ait muayyen dil ve kültür tezahürleri ônünde tutularak, Ġç 

Asya‟da bulunan bir eski Türk kompleks‟i ile yakini yahut muhtemel münasebetler bahis mevzuu idise, 

bu sonuncu hakkında zihinlerde muayyen bir tablo tasavvur olunmuĢtu; bu tasavvur, bittabi, Ġç Asya‟yı 

alakadar eden ve bilhhassa etnolojik mahiyette olan kaynaklar sayesinde teĢekkül etmiĢti; zira Ģüphe 

yoktur ki, at yetiĢtiren malum Altay Tatarları grubunda ve kısmen de onlara akraba komĢularında, eski 

Türk kompleksi (yahut da onun bir bakiyesi) sezilebiliyor; bu kompleksin mevcut olması lüzumu, eski 

�n ġark‟ta ve eski �in‟deki “Türk” tezahürlerinin tespiti ile esas itibarıyla muta idi. “Nazari olarak 

mevcudiyetini kaydettiğimiz” diyebileceğimiz bu eski Türk at çobanı kompleksinin, ana hatlarıyla 

ônümüzde bulunması ve bunu teferruatıyla birlikte tetkik edebilmemiz, pek memnuniyete Ģayandır. Va 

vakıa, ileride gôsterileceği gibi, ilk Türklük meselesinin daha iyi aydınlatılması bakımından büyük bir 

ehemmiyeti haiz olmakla kalmaz; bunun umumi beĢeriyet tarihi bakımından da pek büyük bir Ģümulü 

vardır. 

Burada, bittabi, bu eski devirlerde Ġç Asya‟da, kendisinden bir taraftan �n ġark‟ta, diğer taraftan 

�in‟e inĢialar vukubulmuĢ olan bir nevi yüksek kültürün mevcudiyeti meselesi de, iyi bir metodla 

incelenmeyi bekler. Bu neviden bir faraziye için bir zaruret gôrmüyorum. Bunda arkeolojik, ya da dar 

manada tarihi araĢtırma, yardıma Ģitap etmelidir. Minusinsk kültürünün en eski tabakası, M.�. 

takriben 2000 senesine konmaktadır ve daha o zaman için burada Ġran tesirlerinin mevcudiyeti imkanı 

derpiĢ edilmektedir.27 ġüphesiz, Ġç Asya mekanının cenubu garbi mıntakasında kain Anau daha 

eskidir. Bu noktadan �n ġark‟ta teĢekkül eden yüksek kültürlere (Ģehir kültürlerine her gûna tesirler 

gelmiĢ olması, gerçekten imkansız değildir; daha doğrusu Anau‟un bir taraftan Mezopotamya‟nın Ģehir 

kültürleri ile, ôte taraftan da Hindistan‟ın Ģehir kültürleri ise sıkı münasebetleri olması muhtemeldir. 

Burada, çıkıĢ noktasının, herhangi bir baĢka yerden ziyade Anau‟da aranması lazım gelir. Anau‟un, 

pek erkenden oldukça zengin bir at buluntusu arzetmesi,28 Ġç Asya‟da, daha Ģarka konacak bir ilk 

komplekse, -at çobanı kültürüne ait bir ilk komplekse- ziyadesiyle uymaktadır; malumumuz olan en 

eski Ģehir kültürü sahaları arasında bu ilk kompleksin ilk eriĢeceği ve tesirini bırakacağı yerin bittabi 

Anau olmuĢ olması lazım gelir. Fakat diğer taraftan, evvelce dendiği gibi, araĢtırmaların bugünkü 

durumuna bakılırsa, bu kadar eski devirlerde, asıl Ġç Asya‟da, yüksek kültürlü teĢekküllerin 

mevcudiyetini beklememek lazımdır. 

Sibirya-Ġç Asya �oban Kültürü  

Meselesinin Umumi ġekli 

Altay at çobanı kültürü meselesini daha ihatalı bir Ģekilde kavramak için, Sibirya-Ġç Asya çoban 

kültürüne biraz dikkat hasretmek lazımdır. Esasen epey zamandan beri gôrülmüĢtür ki, Ren geyiği 

besleyen Samoyedlerin kültürü ile at yetiĢtiren Türko-Moğolların kültürleri arasında, ekonomi, 

sosyoloji ve din bakımlarından birçok müĢterek noktalar vardır; o kadar çok ve karakteristik iĢtirak 

noktaları ki, her iki kompleksin menĢede ileri giden bir vahdet arzettiklerinden herhalde Ģüphe 

edilemez. Bu meselenin araĢtırılması ile, senelerden beri, evvelemirde A. Gash meĢgul olmuĢtur. 

AĢağıdaki kısa ekspoze, bilhassa, mumaileyhin kısmen neĢretmediği fakat emrime amade kılmak 
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lütfunda bulunmuĢ olduğu yazılarına dayanmaktadır. 

Samoyedler için Ren geyiği ne ise, Türko-Moğollar için de, ekonomi bakımından, at odur. 

Herhalde aynı esas mevzuun bir “variante”ı her ikisinin menĢeindeki “avcı” çıkıĢ noktasında oldukça 

iyi kavranabilir (Samoyedlerde bittabi Türko-Moğollardan daha açık ve kati olmak üzere!) her ikisinde 

de, hayvan yetiĢtirmenin akli ve dünyeviliği Ģüphe uyandırmayacak Ģekilde tebarüz etmektedir ve 

menĢede hem Ren geyiği, hem at, evvelemirde et ve yük hayvanı sıfatlarını haizdirler (ve tek tük bazı 

istisnalardan sarfınazar, bu hayvanlar henüz binek hayvanı değildirler); sistematik surette sütlerini 

sağmak ve üzerlerine binmek keyfiyetleri, bütün tezahürlere bakılırsa, at besleyen Türko-Moğollarda 

zaman itibarıyla ikinci olarak baĢ gôstermiĢ ve buradan komĢu Ren geyiği yetiĢtiricilerine -bilhassa 

Sayan mıntıkasında!- sirayet etmiĢtir. Binicilik meselesine, ilerde ayrıca rücu edilecektir. Samoyedlerin 

sosyolojisi hemen hemen tam olarak Türko-Moğolların sosyolojisinin aynıdır. Din sahası için de 

mümasil mülahazalar caridir. Samoyed‟lerin kainat tanrısı yüksek Tanrı Num ve Türko-Moğolların gôk 

tarnısı Tengri, neticede, birbirinden ayrılması güç varlıklardır. Bundan maada, her iki kompleks 

hayvan takdisi müessesesi, muayyen kurban nevileri ve ilkbahar tôrenleriyle birbirine bağlanmaktadır. 

Bütün bunlara rağmen, Ren geyiği yetiĢtiren Samoyedlerin kültür kompleksi, kayıtsız ve Ģartsız 

olarak ve her noktada at yetiĢtiren Türko-Moğollarınki ile aynı olarak kabul edilemez. Bazı farklar 

kalmaktadır; bu farklar, yalnız en ôn planda bulunan Ren geyiği ve atın farkları yüzünden değildir, bir 

de dini sahada farklar vardır (bu hususta, kainatın yüksek Tanrısı Num‟un mahiyet ve Ģeklini 

hatırlatırım; bu tanrı, bütün benzerliklere rağmen gôk tanrısı Tengri ile her hususta aynı addolunamaz) 

ve kainatın yüksek tanrısı Num, uzaklara ulaĢan münasebetleri (yani eski Babil ve Mısır‟a olan 

münasebetleri), diğer taraftan da Eskimolara ve Algonkinlere kadar eski Ģimal kültürleriyle olan bağları 

gôstermesi icap ettiğinden, mümaselet esasına dayanarak Ģunu kabul edebiliriz. Hatta etmeye 

mecburuz ki,  Samoyed kompleksinde, mebdee daha yakın, daha eski münasebetler tezahür 

etmektedir. Ren geyiği yetiĢtirmenin, at yetiĢtirmeye nisbetle daha eski olduğu ispat edilebilseydi, 

yahut bunun muhtemel olduğu gôsterilebilseydi, bittabi bu noktai nazar çok kuvvet kazanırdı. M. J. 

Artamonow‟a iĢareti, F. Hancar‟a borçluyum. Artamonow‟a nazaran Sibirya‟da, Neolitik devrinde, Ren 

geyiğinin yetiĢtirildiği kati gibi gôrünüyor. “Az evvel Lena vadisinde, Ģimal Ren geyiğine ait kemikle 

birlikte bulunan koĢum levazımatının tarihi, muahhar Neolitik olarak tesbit edilmektedir.” (G. P. 

Sosnowski‟nin verdiği malumat). Bu buluntular, yalnız Sibirya‟da Ren geyiği yetiĢtirilmesinin pek 

eskiliğine bürkan teĢkil etmiyor; aynı zamanda Ģimali Avrupa‟da da mevcut olduğunu daha muhtemel 

kılıyor.29 Hancar bu hususta daha yakın adedi tafsilatı “Ġç ve Ģimali Asya arkeolojisinde Ren geyiği ve 

at” mevzuu üzerinde bir makalede bildirecektir.30 ġüphesiz, bu ve bu gibi bütün meselelerde eksakt 

tarihi belgeler (yahut kablettarihi belgeler), en mühim olanıdır. Fakat bu, dar manada tarihi vasıtalarla, 

kati kararla, mutlak bir emniyetle henüz elde edilemezse, etnolojik ve psikolojik mahiyette umumi 

mulahazalara mesağ yoktur, demek değildir. Bu sonuncular mutlak bir emniyet değil, az veya çok 

derecede bir ihtimaliyet teminine muktedirdirler. 

Etnopsikolojik noktai nazardan mütalaa olununca, evvelemirde iki sebep vardır ki, bunlar Ren 

geyiği yetiĢtirmesine, en uzun değilse de, uzun bir maziyi muhtemel kılmaktadır. Sibirya‟nın ve Ġç 
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Asya‟nın bu mıntıkalarındaki Ren geyiği ve at yetiĢtirilmelerinde hakim olan akli ve dünyevi karaktere 

iĢaret etmek lüzumu hasıl olmuĢtu. Demek oluyor ki, burada hayvan yetiĢtirmesine ôn Ģartı teĢkil eden 

unsurlar, hesabi mahiyette ekonomi düĢünce ve gayretleridir ve bunun evvelce esas itibarıyla baĢka 

türlü olduğuna hiçbir Ģey iĢaret etmemektedir. ġimali Asya ile Ġç Asya‟da etnolojik vaziyetin umumi 

heyeti de Ģunu akla yakın kılmaktadır ki, burada tarihi durumdan ilham alınarak ve avcılık 

durumundan hareket edilerek ôn planda bulunan av hayvanlarının yetiĢtirilmesi ve ehlileĢtirilmesi iĢi 

baĢarılmıĢtır.31 Bu harici tazyik, tabii ve zaruri olarak, tabiatın kendiliğinden verdiği nebati gıda 

maddelerinin bilhassa kıtlaĢtığı daha Ģimali mıntıkalarda, o nispette daha müessir oluyordu ve Ren 

geyiği tam manasıyla bir Ģimal hayvanı olduğundan, bugün kablettarih araĢtırmalarının ıĢığı 

sayesinde, Ģimali Asya‟nın bahis mevzuu olan mıntıkasının uzun bir müddeten beri insanlar 

tarafından meksun olduğu kafi derecede sabit olduğundan, at yetiĢtirilmesine nispetle daha eski bir 

Ren geyiği yetiĢtirilmesi faraziyesi oldukça muhtemel gôrülmektedir. Bu, gôz ônünde parlıyor. Bununla 

da -ve nispeten vahĢi olan bir Ren geyiğini ehlileĢtirmek için oldukça az mesai sarfetmek lazım 

geldiğini gôz ônünde tutarak- ikinci etnopsikolojik unsuru daha yakından kavramıĢ oluyoruz. Hatta çok 

defa da eski zamanlardan beri Ren geyiği yetiĢtirilen yerlerde, vahĢi Ren de bulunmaktadır (kıĢın, 

hayvanın, yüksek kar tabakasından ôtürü güçlükle ilerleyebildiği yerlerde, adeta hayvan elle yakalanır. 

Hayvan da o saat ehlileĢmiĢ demektir). Atın ehlileĢtirilmesinin kıyas kabul etmeyecek derecede daha 

büyük güçlüklerle mümkün olduğu ayrıca ispattan varistedir. 

ġunu hatırlayalım ki, tarihçe kavranması mümkün at ehlileĢtirilmesi, milattan ônce dôrdüncü bin 

yıla kadar geri gider; sonra, daha eski bir at yetiĢtirme devrinin yahut da bir atlı çoban kültürünün Ġç 

Asya‟nın daha ôtelerine kadar yayıldığı kabul edilmektedir. Bôylece, Ren geyiği yetiĢtirmenin eskiliği 

meydana çıkarılmıĢ ve bunun doğumu milattan ônce takriben 5000 yılına kadar geri gôtürülmüĢ olur. 

Fikrimce, mutlak bir katiyetten henüz bahsedilmezse de, araĢtırmaların bugünkü durumuna nazaran, 

bu hususta oldukça kuvvetli ihtimaliyet sebepleri mevcuttur. Mümkündür ki, kablettarih araĢtırmaları 

bize bu hususta daha kati Ģeyler sôyleyebilsin. Etnoloji, bilhassa bu meselede tarih koyma bahsinde 

müĢkül bir durumda bulunuyor, çünkü Ren geyiği yetiĢtirmesi kompleksi, kısmen de mahiyeti 

itibarıyla, mekanda gerçekten mahdut bir komplekstir. Bu sebeple, tabakaların üstüste gelme 

durumlarından, kronolojik vaziyeti yeniden bina etmek güçtür. 

Milattan ônce 4000 yılı civarında bugünkü Samoyedlerin sahalarında, Ren geyiği avından Ren 

geyiği yetiĢtirmesine doğru atımın atılmıĢ olduğunu kabul edelim. Bu baĢarıyı Presamoyed 

(Samoyed‟den ônce!) bir kavme atfetmemek elimizden gelmeyecektir. Bunun da basit sebebi, 

bugünkü Samoyedlerin cedlerinin milattan ônce takriben 2500 yılında Ural bütününden -Ural 

bütününün yeri olarak, malum olduğu veçhile, Ural‟ın garbı ve orta Volga mıntıkası kabul olunmuĢtur- 

ayrıldıklarını ve Ģark istikametinde yol olduklarını, Uralistlerin izah etmeye muvaffak olduklarına kani 

bulunmalarıdır. Fakat, Samoyedlerin antropolojilerinin teyit eder gôründüğü veçhile, burada yalnız bir 

dil kabulünün bahis mevzuu olması, fakat daha eski bir kavmin hayatını idame ettirmiĢ olması 

imkansız değildir. 

Samoyedlerle (yahut Presamoyedlerle) Türko-Moğollar arasındaki sıkı kültür ilgileri, bittabi eski 
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bir komĢuluğu tahmin ettirir. Birçok Ģey, Ģu noktaya iĢaret eder ki, her iki kompleksin birbirine 

bağlanması Baykal gôlünün cenubu garbisinde bulunan Kossogol gôlü sahasında aranmalıdır. 

Muahhar gôçler (Tingling, Hakas Kırgızları ilh.) bunları birbirinden azçok ayırmıĢtır. Bôylece ortaya 

atılan suallere hemen biraz sonra daha fazla temas etmek lüzumu hasıl olacaktır. 

Samoyedlerin (Presamoyedlerin) ilk vatanı büyük bir ihtimaliyetle Yenisey nehrinin kaynağı 

mıntıkasında bulunuyor ise de, Türko-Moğollarınki, bunun cenubu Ģarkisinde olmak üzere buna 

bitiĢiktir. “ĠĢte Türko-Moğolların eski ilk vatanları, burada, Gobi çôlü ile Ģimalde Baykal gôlü arasında; 

Ģarkta Kerullarla garpta Changai dağları arasında aranmalıdır. Buradan bunlar binyıllarca Gobi çôlünü 

kutrundan aĢarak cenuba doğru ilerlemiĢ ve durmadan �inliler, Tonguzlar ve Tibetlilerle temasa 

girmiĢlerdir. Bu yüzden de Türkün Moğoldan ayrılması hasıl olmuĢtur” (Gash). Ramstedt ile Parker 

de, “Türklerle Uygurların eski asli vatanını” buraya korlar.32 

GôrünüĢe gôre, hemen hemen vahdetli olan Samoyed (Presamoyed?) Türko-Moğol hayvan 

yetiĢtirme kompleksi üzerine, cenubun herhangi bir yerinden yukarı gelme, baĢka mahiyette bir kültür 

müessir olmuĢtur. Yenisey (Ket, Kott) dili, bunun hamillerinin dili olarak kendini gôsterdiğinden, bu 

münasebetle, herhalde haklı olarak, Yeniseylilerden bahsedilmektedir.33 Bu Yeniseylilerin (yahut 

Preyeniseylilerin) daha Cümudiyeler sonu devresinde bu mıntıkalara nüfuz etmiĢ olmalarını kabul için 

ciddi sebepler mevcuttur ve bunlar bulunmuĢ olan iĢlenmiĢ taĢların yapıcıları ve hamilleri olarak kabul 

olunmaktadırlar. Halbuki hayvan yetiĢtiricilerin ellerinde bilhassa (miolitik) kemik edevat vardır. 

ġamanizm kompleksi de -ve bunda gizli cemiyetlere pek benzeyeni- Yeniseylilerin tesirine 

atfolunmaktadır. Sonra, bununla alakadar olmak üzere insicamlı bir Tanrılar ve cinler akidesi, 

mitolojide tavĢan hikayeleri ve kanlı kurbağalar ilh… sonra bir de, bilhassa Ostyak Samoyedlerinde 

karakteristik bir Ģekil alan iki sınıf sistemi maderĢahi hukukun izleri (bilhassa Moğollarda ve 

Yakutlarda!) kabul olunmaktadır. Daha fazla tafsilata ve müteferri noktalar hakkındaki bürhanlara 

burada giriĢilemeyecektir. Bir de ayrıca Ģu noktaya iĢaret etmek isteriz ki, cenuptan gelen bu 

Yeniseyliler, herhalde asıllarında ziraatçi bir maderĢahi hukukun ve bununla alakadar bir maneviyat 

dünyasının içinde yaĢıyorlardı. Aslında hayvan yetiĢtiren grupların tesir almaları, karakteristik bir 

mertebeye iĢaret etmektedir. Cenuba gidildiği nispette bu kuvvetlenmektedir. Bunun en fazlasını 

Moğollar, daha az olmak üzere Türkler ve en az Samoyedler, meydana vururlar. Bu durumun, bütün 

tez lehine olduğu açıkça gôrülüyor. 

Altay-Türk “Atlı �oban” Kültürü 

HerĢeyden ônce bittabi etnoloji malzemesi yardımı ile Ġç Asya‟nın Altay atlı çoban kompleksinin 

bir tablosunu çizmek teĢebbüsüne giriĢince, kültür sahasını üç mertebeye ayırmak tavsiyeye 

Ģayandır: Ekonomi, sosyoloji ve din mertebeleri. Bittabi burada bunların her biri ancak pek kısa bir 

Ģekilde vasıflandırılabilir. Ekonomi, bilhassa, atın sürü Ģeklinde yetiĢtirilmesine dayanmaktadır. Atın 

mümkün olduğu kadar bütün cepheleri istismar edilir [et, süt, kıl, cer (?), taĢımak]. Bu keyfiyet, 

ekonomi bakımından kültür ve cemaat hayatının manzarasını tayin eder. Bundan dolayı atlı çoban 

kültürü adı yanlıĢ bir ad değildir. Zira tarla ziraati mefkuttur yahut gayet mütevazi bir ôlçüde tatbik 
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edilmektedir. Binicilik meselesi ileride biraz tafsilatla mütalaa olunacaktır. Atın yanında, ehli hayvan 

olarak kôpek, koyun sonra sığır (bazı yerlerde de yak) gôrülüyor. Mebdede keçi buraya dahil değildir; 

domuz da keza, hatta evleviyetle!… Silah olarak bilhassa ok ve yay kullanılır. Ġkametgah olarak 

“ikamet hendeği” ile birlikte yahut da az zaman sonra bunun yerine, çadır zuhut etmiĢtir. Hayvanları 

ve insanları izaç edice bôceklere karĢı muhafaza etmek için, “ihtiyaç ateĢi” dediğimiz ateĢler yakılırdı. 

Bu ateĢ bol dumanlı idi.34 Yılın ikiye ayrılması (yaz ile kıĢ) adetmiĢ gibi gôrünüyor.35 

Sosyoloji bakımından aile, cemaat ve devlet, birbirinden tefrik edilebilir. Altaylılarda kadının 

mevkii umumiyetle madun mevkidir. Tasarruf hakkına hemen hemen hiç malik değildir. Diğer taraftan, 

evvelce kadının mevkiinin daha iyi olduğuna, hatta (münhasıran da olsa da) tek izdivacın daha 

revaçta olduğuna dair iĢaretler mefkut değildir. Mesela, Abakan Tatarlarının bazı efsanelerinde, ilk 

zamanlarda yaĢayan cet kahramanın, daha umumi olarak da onun ebeveyninin, numunei imtisal 

olacak, tek zevceli izdivaç hayatı sürdüklerinden sık sık bahsedilmektedir. Bu münasebetle genç Türk 

(Jôntürk) muhitlerinin bir noktai nazarının etnoloji tarihi bakımından meĢruiyetine iĢaret edilebilir. Bu 

muhitler kendi milletlerinin, Ġslamiyet‟ten evvelki devirlerde tek zevceli yaĢadıklarını ve bu Ģeklin hakim 

bir Ģekil olduğunu ileri sürmektedir.36 Esasen, çoban gôçebelerde de izdivaç, umumiyetle bir alım 

satım izdivacı (Kalym) idi. Fakat izdivacın bu vasfını, ekseriye epeyce yüksek olan trahoma 

yumuĢatır. Gelinin bekaretine ehemmiyet verilirdi. Bekaret imtihanı bundan gelir. Herhalde at 

yetiĢtirme ile bir dereceye kadar alakadar olarak (umumiyetle atla meĢgul olmaya yalnız erkeğin hakkı 

vardır) bu kültür, nispeten kuvvetli bir baba (pederĢahi) hukuku inkiĢaf ettirmiĢtir. Bununla da “ailenin 

ekberi evladi” müessesesi muvazi gider. Bu gibi bir kültürün ruhuna pedeĢahi izdivaç tekabül eder. 

Düğün alayı müessesesinin bununla ve burada tatbik olunan “büyük mikyasta hayvan yetiĢtirme” ile 

ilgili olması lazım gelir. 

Sosyal bir meratip silsilesi, “beyaz kemik” ve “siyah kemik” ile tefrik edilmekte ifadesini 

bulmaktadır.37 Sırf bedeni olan iĢe sevgi pek büyük değildir. Bu kültür, aslından maderĢahi hukuk ve 

totemizm tezahürlerini aslından tanımaz. Kan karabeti bağı da ehemmiyetli addolunmaktadır. 

Ekzogami de (dıĢardan izdivaç), buna uygun olmak üzere bir kan karabeti ekzogamisidir. Kan 

karabetini haiz sülalelerin ve büyük ailelerin ekzogamisi, bununla beraber gitmektedir. Bu atlı 

çobanlık, kendi çevresi içinde kaldıkça ve esas itibarıyla gôçebe ekonomi tarzını tatbik ettikçe, devlet 

siyasi temayüllerinin ve bunlara uygun Ģekilerin gôrünmemesi mutattır. Burada da esas itibarıyla iĢ, 

büyük aile ve cinsiyette kalıyor. Devletin büyük ve sürekli bir inkiĢafı vukubulamıyor.38 Mutat olarak 

iptidai “devlet” tarafından tesis olunan “gençliği tenvir” müessesesi de geriliyor ki, bu da son nokta ile 

ilgilidir.39 Ancak, bu çoban gôçebelerin mensupları, grupları, yerli ziraatçi ve Ģehirci halkın üzerinde 

bir tabaka teĢkil ettikleri yerdedir ki, siyaset ve devlet inkiĢafı baĢka bir seyir almıĢ ve bu birleĢme ve 

karıĢma yüzünden büsbütün yeni teĢekkülleri tenbih etmiĢtir. BaĢka yerde de gôrmüĢ olduğumuz gibi 

bu, eski �in‟de ve eski �n ġark‟ta bahis mevzuu idi. MenĢelerine nazaran Ġç Asya Türk atlı çoban 

kültürüne mensup gruplar ve kabileler, bu fetihlere, bu siyasal ve kültürel yuğurmalara iĢtirak 

etmiĢlerdi. Fakat münhasıran bunların iĢtirak etmiĢ veya etmemiĢ olması yeni bir meseledir ve halline, 

biraz sonraki izahatla fırsat verilmiĢ olacaktır. Evvelemirde, bu eski Türk atlı çoban kültürünün, 
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kendine has dini iĢaretlerine bir bakıĢ atarsak fena olmaz. 

Din bakımından, ilk olarak, gôk tanrısı Tengri tasavvuru ile onun tapılması zikre değer. Bu gôk 

tanrısı adına hayvanlar (bilhassa at, takdis edilmekte yahut da kurban edilmektedir. Ona ilkbaharda 

(yani çoban gôçebelerin hasat mevsiminde, taze kısrak sütü, yahut taze ot ve yosundan ibaret 

“turfanda kurbanlar” sunulur. Gôğün büyük cisimleri güneĢ ile ayın, sonunda, gôk gürültüsü ile ĢimĢek 

gibi gôk hadiselerinin gôk tanrısıyla muayyen bir münasebetleri vardır. Mebdede bu çoban kavimlerin 

dinlerinde hem tipik ġamanizm40 hem de yer altı ulûhiyetleri (toprak zevce!) tasavvurunun mevcut 

olmamıĢ olması muhtemeldir. Karakteristik bir düalizm (yukarıda aydın ve iyi Tanrılar, toprağın altında 

karanlık ve fena Tanrılar; yani Ģakulî bir istikamet!) cenuptan gelen kuvvetli bir ġamanizm dalgasıyla 

Ġç Asya çoban kavimlerine girmiĢe benziyor. Bu çoban kavimlerinde, esasında, ayıya tapma da 

malum değildir. Fakat, diğer taraftan, Ģark tarafı gôğün kutsal istikameti olarak geçiyordu.41 Bir de, 

dikkat edilmeye Ģayan bir nokta, nevi kendine has bir “atalara ve kahramanlara tazim”dir. Sonra, Ġndo-

Germenlerin Dioskurlarına tekabül eden iki varlık da mevcuda benziyor. Burada da yıldızlarla, at ve 

kazıkla hususi ilgiler gôrülmektedir. 

Bu izahatla etnoloji cephesinden kavranabilecek Altay atlı çoban kültürünün ana hatlarından 

tasvir edilebilmiĢ olduğunu sanırız. Ġlerleyen araĢtırmalar, elde edilen taplonun Ģu veya bu tarafını 

tashih yahut itmam edebilir, fakat umumi hatlarında, kanaatime gôre, atide de bu tablo muhafaza 

edilmiĢ olarak kalacaktır. ġüphe yoktur ki, etnolojik Ģeniyet ve hali hazır vaziyetin “Ġlk Türklük” 

hakkında tersim etmeğe muktedir olduğu bu tablo, �n Asya ve �in eski çağları hakkında, umumiyetle 

kıt olan kaynaklara dayanılarak istidl�l edilentasavvurdan, kıyas edilmeyecek kadar daha tam ve daha 

plastiktir. 

Asıl kıymet, iki kaynak grubunun birbiriyle mukayesesinden çıkmaktadır; bunlar birbirini 

tamamlamakta ve sağlamlaĢtırmaktadır ki bu da, bir çok mühim noktalarda kolayca gôrülebilir. Eğer o 

eski devirlerde, dile ait ilgilerden sarfınazar, malum olan bütün teferruatıyla at, pederĢahi hukuk ve 

ekberi evlat hukuku, gôk Tanrısı tasavvuru ile bunun gibi daha baĢka kültür ve din tezahürleri, Ġç Asya 

mekanından inĢia etmiĢ ise, diğer taraftan, aynı Ġç Asya sahasında, bu tezahürlerini müteazzıv surette 

içinde canlı olarak yaĢatan ve günümüze kadar hayatına devam eden bir kavim mevcutsa, bu iki Ģeyin 

esas itibarıyla aynı olması, yani mütalaa ettiğimiz meselede, ilk Türklük kültürü bahis mevzuu olması 

lazım gelir. Buraya kadar elde edilmiĢ neticelerimizin tenkit ve takdirine, ilk Ġndo-Germenliğin de 

mümasil tarzda mütalaasından sonra devam edilecektir. 

3. Ġlk Ġndo Germenlik 

A. Esas ve Metod Hakkında  

Mül�hazalar, Kaynaklar 

Ġndo-Germenlik meselesinin halli için, bilhassa Ģu beĢ ilim çalıĢıyordu ve bugün de 

çalıĢmaktadır: Ġndo-Germen dili ilmi, Ġndo-Germen eski çağ ilmi yahut kültür tarihi, prehistuvar yahut 
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arkeoloji, etnoloji yahut kavimler ilmi ve antropoloji yahnut ırkların araĢtırılması. Bütün bu disiplinler, 

müĢterek hedefe kendi paylarını vermiĢtir; burada bir prestij meselesinin aslında mevcut olmaması 

lazımgelir. Fakat bu keyfiyet bir dereceye kadar tabii bir meratip silsilesinin varlığını imkansız kılmaz; 

bu meratip silsilesini yapan, ilimlerin her birinin hususiyeti ve kendi emirlerine amade araĢtırma 

vasıtalarıdır. 

Eski Ġndo-Germen araĢtırmasının mebde noktası, malum olduğu üzere, dile ait tezahürlerin 

tetkiki idi; bununla, bizim Ġndo-Germen eski çağ ilmi yahut kültür tarihi adını verdiğimiz disiplinin 

bağlanması mutattı. Son zamanlarda bunun yerine, çok defa, prehistuvar (yahut ta arkeoloji) ve 

antropoloji (yahutta ırk araĢtırmaları) ôn safa geçmiĢtir. Bir çok mütehassıslarla birlik olarak, bu noktai 

nazarı ve inkiĢafı doğru bulmuyorum. Bilakis, hem muhteva hem metod bakımlarından, gayet mühim 

sebepler eskiden olduğu gibi Ģimdi de, eski meratip silsilesinin ve sıranın doğruluğuna 

meylettirmektedir; buna yukarıdaki tadadımızda da iĢaret ettik: dil ilmi, eski çağlar ilmi (kültür tarihi), 

arkeoloji, etnoloji ve ırk araĢtırması. Buranda bu noktai nazarın ve bu sıralamanın meĢruluğu 

hakkında tafsilata giriĢmek doğru değildir. ġu vakıa katidir ki, Ġndo-Germen dil ilmi ve onunla ilgli Ġndo-

Germe eski çağ ilmi, umumiyetle aslında Ġndo-Germen bir hazine diye tereddütsüzce 

vasıflandırılabilecek bir kaynak malzemesi ile çalıĢır. Bununla, bütün Ġndo-Germen araĢtırmalarında 

kendisine ait olan baĢ rol açıkça ve itiraz gôtürmez bir Ģekilde temellenmiĢ olur. Ġndo-Germen 

meselesiyle meĢgul olan bütün diğer ilimlerde baĢka bir durum gôze çarpmaktadır. Bunların hepsi 

(yani prehistuvar, etnoloji, antropoloji), evvelemirde, Ġndo-Germen meselesine daha ziyade tesadüfi 

ve tali olarak temas eder. Fakat bu da tabii, diğer ilimlerin, hini hacette, Ġndo-Germen meselesi 

hakkında mühim ve kati sôzleri yoktur, demek değildir. Tarihi ennoloji bakımından imkanları ve noktai 

nazarları izah etmek bu yazını baĢlıca vazifelerinden biridir. 

Demek ki, ilk Ġndo-Germen meselesinin mütaalası bahis mevzuu olunca, Ġndo-Germen dil ilmi ile 

kültür tarihinin elyevm az çok emniyetle çizebildikleri kültür tasvirinden hareket etmek lazımdır. Demek 

oluyor ki burada durum, ilk Türklüğü mütaala ettiğimiz zaman içinde bulunduğumuz durumdan, 

farkolunur derecede inhiraf etmektedir. Ġlk Türklükle etnoloji ilmi, kuvvetli ilhamlarla, doğrudan doğruya 

müdahele edebilmiĢti. Bu neviden araĢtırma vasıtalarından Ġndo-Germanistikte (bu ilmin çevresi 

içinde) hemen hemen tamamen mahrum olmamız icap edecektir;  burada, elimizde, daha ziyade 

ancak dar manada tarih kaynakları mevcuttur. Buralarda da, ilk Ġndo-Germenlik doğrudan doğruya 

değil ancak bilvasıta, mukayese yoluyla kavranabilir, iĢlenebilir yahut yeniden kurulabilir; zira tarihi 

Ģahadetler asıl, ilk Ġndo-Germen devrinden neĢet etmezler, bilakis, ayrılıĢtan az çok uzun bir zaman 

sonraki devirde muhtelif kavimlerin hayatından ve mukadderatından haberdar ederler. Metod 

bakımından dikkatle yapılmıĢ bir mukayese, münferit hallerde, umumi Ġndo-Germen Ģekillerinin 

hangileri olması lazımgeldiğini az çok emniyetle tesbit edecek durumdadır. Bunun aynı, dil 

araĢtırmaları için de muteberdir. Bunlara, evvelce de sôylendiği veçhile, Ģüphesiz büyük bir 

ehemmiyet atfetmek gekerir. Muhtelif Ġndo-Germen kavimlerinin adedi nispeten büyük ve bize kadar 

gelmiĢ olan kaynak malzemesi nispeten zengin olduğundan, ilk Ġndo-Germenliğin dil ve kültürü 

hakkında oldukça etraflı ve sadık bir tablo elde edilebildiği gibi, tersim de edilebilir. 
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AraĢtırmaların bugünkü durumunu nazarı itibare alan bir tasviri, az zaman evvel tanınmıĢ Ġndo-

Germen A. Nehring armağan etmiĢtir. Bu eser, tarafımdan neĢrolunan “Die Ġndogermanenund 

Germanenfrage (Strazburg 1936) (Ġndo-Germen ve Germenler meselesi) adlı ciltte, “Studien zur 

indogermanischen Kultur und Urheimat” (Ġndo-Germenlerin kültürü ve ilk vatanları hakkında etüdler) 

baĢlığı ile intiĢar etmiĢtir. Denebilir ki bununla Nehring bize, kendisi ve O. Sehrader tarafından (Ġkinci 

tab olarak) neĢrolunan “Reallexikon der Ġndogermanischen Altertumskunde” (Ġndo Germen eski çağ 

ilmi kamusu,42  adlı eserin daha kullanıĢlı ve düzeltilmiĢ yeni bir tabını vermiĢ oluyor. Kafi  emniyet 

yahut ihtimaliyetle alelade Ġndo-Germen telakki edilebilen bütün unsurları meydana çıkarmanın burası 

yeri idi. Fakat bu, iĢi fazla uzatır ve hakikaten bizim maksatlarımız için de lüzumlu değildir.  Fakat, bir 

taraftan, takip edilmesi muktezi metoda, diğer taraftan da meydana çıkmıĢ gruplara ve münasebetlere 

layık oldukları dikkati hasretmek aynı maksada yarar. Bittabi, bu münasebetle, münferit Ġndo-Germen 

unsurlar da, faydalı ve lazım oldukları nisbette bahis mevzuu olacaklardır. 

ĠĢin mahiyeti icabı, Nehring, araĢtırmalarında, ilk ônce iç Ġndo-Germen malzemeden hareket 

ediyor. Fakat bu noktada durmuyor, bilakis, cihan tarihine müteveccih etnoloji araĢtırma yoluna Ģuurlu 

bir Ģekilde iltihak ederek, pencereleri dıĢarı doğru açmaya ve bôylece, kendi evi içine yeni ıĢık ve yeni 

bilgiler sokmaya teĢebbüs ediyor. Burada bahis mevzu olan metod meselesinin o kadar esaslı bir 

ehemmiyeti vardır ki, buna ayrıca bir iki kelime hasretmek lazım gelecektir. 

Neolitik devrin sonlarına doğru, (yahut taĢ- madenler devrinin asıl dônüm noktasına doğru), 

Avrasya mekanının bir yerinde  Ġndo-Germenlik faaliyete gemiĢtir. Ne zaman Ġndo-Germen Ģeklinde 

bir varlık kazandığı, bittabı burada tafsilatına giriĢmeyecemiz, baĢka bir meseledir.43 Muhtelif Ġndo-

Germen kabilelerinin inĢia ettikleri ve müessir oldukları zaman, beĢeriyet tarihi bakımından, herhalde, 

nisbeten muahhar bir zamandır. Metod bakımından, Ġndo-Germenliğin baĢka dil, kavim ve kültür 

kompleksleriyle türlü türlü bağlar tesis etmesini o nisbette daha fazla beklemeliyiz. Buna gôz ônünde 

tutarak, son on yıl zarfında, Ġndo Germenlik hakkındaki muhtelif yazılarımda, bu meselede 

araĢtırıcının rehberi olması lazımgelen cihan tarihi istikameti‟nin zarureti üzerine mürekkeren 

durdum.44 AraĢtırmaların, alalede Ġndo-Germen yahut ilk Ġndo-Germen hazinesi olarak azçok 

emniyetle ortaya koyduğu Ģeylerin, tamamen içten doğacağı, ve beĢer hayatının baĢka merkezleri ile 

münasebetleri, yahut bu gibi merkezlerde kôkleri olmayacağı, hiç bir yerde yazılı değildir.  

Bittabi hariçte bu gibi münasebetler, keyfi olarak iddia edilmemelidirler; bu bedihi bir Ģeydir. 

Fakat aynı derecede bedihi bir nokta da Ģudur ki, bu, kabli olarak ônceden düpe düz inkar 

edilmemelidir; hem, insan bunu araĢtırmak zaruretini gôrmemenin cezasını çeker. Bôylece, tam 

değerli ve tahmin edici bir Ġndo-Germen araĢtırmasının neticede, yalnız bu meselenin içinde 

müteveccih değil, aynı zamanda, harice metevccih olması icap ettiği aĢikardır. Ġndo-Germenlik, 

mahiyetleri itibariyle tam yahut kısmen etnoloji araĢtırmalarına mevzuu olan dil, kültür ve akvam 

kompleksleri ile faydalı ve muvaffakiyet vaitli bir tarzda mukayese edildiği nisbetle, etnoloji ilmimiz 

sahneye çıkar. Hatta zaruri olarak harekete geçer. Bununla, etnoloji ilminin Ġndo-Germen meselesinin 

bugün olduğu gibi hararetli bir münakaĢasında yalnız diğerleri mesabesinde sesini yükseltmeye kadir 

değildir, bir de vazifesinde tekasül gôstermek istemediğinden, sesini yükseltmeye mecburdur. 
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Memnuniyete Ģayan nokta Ģudur ki, ôte taraf, yani Ġndo-Germen cephesi, etnoloji ile iĢbirliğinin 

zaruretini gün geçtikçe daha fazla kanaat getiriyor. Nehring‟den sarfınazar, burada ilimlerinin baĢka 

birinci sınıf mütehassısları zikredilebilir, mesela: C. C. Uhlenbeck, J. de Vries, H. Güntert, M. Bartoli 

ve W. Havers. 

B. Ġndo-Germenlerin Kültürünün BaĢlıca Mürekkipleri (�oban  

Kültürü ve Ziraat Bakımlarından) ve Bunların Ġndo-Germenlik  

DıĢındaki Münasebetleri ve  

Bilhassa Ġç Asya Eski Türk “Atlı �oban” Kültürü, “Cenub”un  

MaderĢahi-Ziraatçı, “Boynuzlu Ehli Hayvan” kültürü ile  

Münüsebetleri 

Ġndo-Germen dil ilmi ve eski çağ ilmi noktai nazarından, mazide, baĢka dôrt dil, kültür ve halk 

kompleksleriyle mühim ve münakaĢaya değer ilmi imkanları hasıl olmuĢtur: bu dôrt kompleks 

Ģunlardır: 1) Uralllılar, 2) Altaylılar, 3) Samiler ve 4) Küçük Asya Kafkas kôylü kavimleri ile cenubu 

garbi Asya‟nın eski yüksek kültürleri. Bugünün ilim durumunun ıĢığında burada, ilk bakıĢta biraz garip 

gôrünen Ģeylere Ģahit oluyoruz: vaziyet, dil ve kültür bakımlarından, aynı neviden olarak gôrünmüyor; 

bilakis bu iki unsur azçok birbirinden uzaklaĢıyor. Fakat yakından bakılırsa, yerinde gôstereceğimiz 

gibi, baĢlangıçta oldukça hakim olan zulmet aydınlanıyor.  

Bir taraftan ilk Ġndo-Germen diliyle ilk Ural dili, diğer taraftan ilk Ġndo-Germen diliyle Sami dili 

arasındaki iĢtirakler, herhalde Ģimdi, ihtisas sahipleri tarafından, Altay ve Kafkas diliyle olan 

iĢtiraklerden daha müsbet olarka takdir edilmektedir. Bununla beraber Ģu noktaya dikkat etmek 

gerektir ki, Ģimdiye kadar Ġndo-Germen-Kafkas münasebetleri meselesi, hemen hemen hiç ciddi 

olarak gôz ônünde tutulmamıĢtır.45 Kültür bakımından vaziyet belki bunun makusudur: bilhassa, A. 

Nehring ile Koppers ve sairlerinin yeni araĢtırmaları, Ġndo-Germenliğin bir taraftan Altayların atlı çoban 

kültürü kompleksine diğer taraftan, Kafkas-Küçük Asya boynuzlu hayvan yetiĢtirme kültürüne olan sıkı 

münasebetlerini büyük bir ısrarla kaydetmektedir. 

Evvelki izahatımızda Ġç Asya‟nın Proto Türk atlı çoban kültürünün esas vasıfları ile meĢgul 

olduktan sonra, Ģimdi Ģunu sôylemeye mecburuz ki, ilk Ġndo-Germenlik içinde, oraya, (yani Proto Türk 

atlı çoban kültürüne) iĢaret eden vasıfları gôrmek o nisbette kolay olmuĢtur. Evvelemirde, at, ekonomi 

bakımından buraya (yani Türklere) aittir. Fakat Ģimdilik, araba ile biniciliğin menĢei meselesi açık 

kalmaktadır. Ġndo-Germenler, muhakkak arabayı biliyorlar, ve herhalde arabanın ônüne atı da 

koĢuyorlardı. Fakat asıl harp arabası olan hafif arabanın kendilerinde bulunduğuna hükmedilebilir mi, 

edilemez mi? Bu mesele, G. Hermes‟in46 yeni araĢtırmalarından sonra Ģüpheli gôrülmektedir. Ata, 

vahdet zamanında herhalde henüz umumi olarak bilinmiyordu. �yle gôrülüyor ki, ancak “ikinci” bir 

Ġndo-Germen dalgası ata binmeyi Avrupa‟da yaydı.47  
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Peki, atla koĢulmuĢ harp arabası nereden geliyor? Binicilik nereden yükseldi? Ata binmenin 

menĢei haklı olarak  daima Ġç Asya atlı çobanlarında aranmaktadır. Bu, doğru olarak, Fr. Hancar48 

tarafından da kabul olunmaktadır. Zira o Ģôyle yazar: “gerçekten milattan ônce 12. asırdan itibaren �n 

Asya‟yı istila eden ve eski �n Asya devletlerini kendileriyle cenketmeye mecbur kılan sürülerde, her 

Ģeyden ônce hayvan yetiĢtirici kabileleri tanıyoruz. Kendi sığır, at koyun sürülerinin büyümesi 

karĢısında, Orta Asya gôçebelerinin tazyikleri altında, bunlar yeni mera ülkeleri aradılar ve daha 

ziyade yerleĢmiĢ sıfatını haiz kavimler üzerine, binicilikleri yüzünden askerlik bakımından üstün 

olmaları hasebiyle, bu ülkeleri zorla elde ettiler. �n Asya devletlerinde, aĢağı yukarı aynı zamanda, 

binicilik hizmetinin kuvvet kazanması, herhalde, kısmen, müstevlilerle yapılan binici savaĢlarına 

kendini uydurmak Ģeklinde telakki edilmelidir…” Eğer Orta Asya gôçebeleri bizzat binici olmasalardı 

(hem de ilk biniciler!) bu gôçebeler tarafından tazyika uğramak bahis mevzuu olamazdı. 

ġu noktada gôz nünde tutulmağa değer: Eski �in‟de, yukarıda gôrdüğümüz gibi, araba ônünde 

kuĢulmuĢ at, binicilikten daha ônce malumdu. �in‟de, binicilik Chan devrinin sonlarına doğru (Milattan 

ônce 4. ve 3. asırlarda) tatbikata baĢlanmıĢ buradan da hemen hemen kati olarak denebilir ki, 

sebepleri, ata binen gôçebeler: Hunlar ve Yue-�ilerdir.49 Bôylece her cepheden, Ģu faraziyeye doğru 

ilhamlar gelmektedir: biniciliğin vatanı, gerçekten, Ġç Asya atlı çobanları idi. Sistemli surette tatbik 

edilen ve inkiĢaf ettirilen bir biniciliğin (yani süvariliğin), tarih bakımından bu kadar geç kavranması, 

acaba bôyle bir süvariliğe Ģekil verilmesi keyfiyetinin (eyer takımı, üzengi…) ancak yüksek bir inkiĢaf 

amazhar olmuĢ kültürlerin yakınlığı ve tesirleri ile mümkün olabildiğinden midir? 

Bu faraziye esas itibariyle doğru ise, ilk Ġndo-Germenlerce sistematik bir biniciliğin henüz meçhul 

olması da pek �l� izah edilebilir. Bôyle bir binicilik ancak oldukça muahhar zamanlarda ve münferit 

Ġndo-Germen kısmi komplekselrde teĢekkül etmiĢ ve bunda, bildirdiğimiz manada, eski yüksek 

kültürlerin yakınlığı, temel Ģartı teĢkil etmiĢtir. Fakat “yarım Barbarlar” da biniciliğin inkiĢafı, diğer 

taraftan yüksek kültür hamillerini bunu kabule mecbur kılmıĢtır. Sistematik binicilikte, daha doğrusu 

“süvarilik”te, bôylece, kültür tarihi bakımından, karakteristik bir halita, bir kompromi teĢekkülü 

gôrüyoruz: bir taraf, binek hayvanının kendisini ve (ara sıra tatbik olunan) binicilik bilgisini; ôte taraf, 

sistematik bir binicilik (süvarilik!) için lazım olan teçhizatı veriyor. O halde, (sôylediklerimizin bir 

neticesi olarak), biniciliğin menĢei sorulursa, binicilikle binicilik arasında bir tefrit yapmak lazım 

gelecektir.50  

Son olarak burada, sivrisineklere, sineklere, ve hastalıklara karĢı yakılan “zaruret ateĢi”ni de 

zikredelim (bu, Ġç Asya çobanları çevresi içinde, tamamen dünyevi bir korunma tedbiridir; Ġndo-

Germen kavimlerde, çok defa dini-sihri bir Ģekilde tahvil ve tefsir edilmiĢtir). Bir de menfi bir Ģey 

zikredelim: 

Ġndo-Germenlerde ehli domuz yoktur. 

Sosyoloji bakımından burada da evvelemirde MederĢahi hukuk ve totemizm‟in mevcut 

olmaması kaydolunmalıdır. Diğer taraftan, Ģunları gôrüyoruz: büyük aile, kuvvetli bir PederĢahi hukuk, 
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kadınının aĢağı mevkii, ekberi evlat hakkı, alım satım izdivacı, trahoma, bek�ret provası, devletin geri 

planda bulunması, asıl duhul tôrenlerinin tamamen mefkut olması. 

Hulasa: Ġndo-Germenlerin sosyolojisi, bütün mühim noktalar da Altay kavimlerinin sosyolojisine 

uymaktadır. 

Dinde ôn safta gôk Tanrısı (DyauĢpita) bulunuyor; fakat bu tanrı, Altay Türklerinin daha vüzuhlu 

olarak ôn plana çıkmasının aksine, baĢka varlıklar yônünden daha ziyade geriye atılmıĢ ve karanlık 

bir hale konmuĢ gôrünmektedir. Yanında, “Tanrının oğulları” “Dioskur”lar gelir; bunlar, at, kazık ve 

yıldızlarla olan ilgilerini de arzederler; sonra, at takdisi ve at kurbanı (gôk Tanrısına olan eski ilgilerle 

birlikte) gelir. Diğer taraftan, toprak kadın Tanrısının ve ieñV n˝moV‟un menĢede bulunmaması, 

yahutta ancak zayıf olarak mevcudiyeti gelir. 

Tabiidir ki bütün bu unsurlar (bunlar esas itibariyle Ģu üç varlık etrafında gruplandırılabilirler: At-

MaderĢahi cemiyet nizamı-gôk Tanrısı) ilk bağı, Altay atlı çoban kültür kompleksinde bulurlar. Oraya 

vasıtasız yahut ta vasıtalı bir bağ tesis edilmesi lazımgeldiği meselesini ileride kısaca mütaala 

etmemiz icap edecektir. Burada da bittabi mühim olan nokta, Asya kavim ve kültürlerinin Ġndo-

Germenlere gelen tesirleri fazla basit tasavvur etmemektedir. Bilakis, bu gisi tesirlerin, yahnız muhtelif 

zamanlarda değil, fakat muhtelif mahallerde ve muhtelif Ģartlar altında ve hatta Ġndo-Germen 

kabilelerinin muhtelif grupları üzerinde vuku bulduğu tahmin edilirse, hakikate muhakkak surette daha 

fazla yaklaĢılmıĢ olur. Nehring, cenubi Rusya‟da vukua gelmiĢ muahhar istilalarla ve binnetice yalnız 

Avrupa‟nın Ġndo-Germen kavimleri, hatta bunlardan bir parça üzerine vukubulmuĢ tesirleri de hesaba 

katmakta  haklıdır. Burada akla gelece noktalar, bilhassa binicilik hünerinin ve dizlik libasının kabulü… 

falandır. Bunun gibi, „ilk Ġndo-Germen devri” mefhumunun da basitleĢtirilmesinden sakınmalıdır. Bu 

mefhum da bittabi geniĢlemeğe salihtir; zira muhtelif kabilelerin gôz yoluyla uzaklaĢması, pek farklı 

zamanlarda vukua gelmiĢ olabilir. 

Bütün bunların yanında, ilk Ġndo-Germenlik bir takım unsurlar arzetmektedir ki bunlar baĢka 

neviden v herhalde Altay atlı çoban kültüriyle genetik bir ilgi ile bağlanamayacak mahiyettedir. 

Ekonomi bakımından, burada tarla ziraatinin daha ziyade inkiĢaf etmiĢ bir mertebesine Ģahit 

oluyoruz: bu ilk ônce ancak çapa ziraati Ģeklinde bahis mevzuudur.51 Malum olan hububat Ģunlardı: 

arpa, buğday ve darı. Ev ehli hayvanlarına, daha ziyade bir cenup ehli hayvanı olan keçi 

katılmaktadır. Fakat ekonomik bakımından en mühim ehli hayvan, Ģüphesiz, sığırdır. Bunun 

karĢısında at, bir taraftan, daha ziyade “efendi hayvanı” olduğu gibi, diğer taraftan da nisbeten kuvvetli 

bir dini manayı haiz bir hayvandır. Sosyolojide, Ġndo-Germeno has Ģekiller olarak yukarıda 

zikrolunanlardan hemen hemen hiç baĢka Ģekiller gôzükmüyor. “�oban kültürü”ne dayanan Sosyoloji, 

açıkça gôrüldüğü veçhile, hakimdir.52 Din bakımından, Ktonik kadın Tanrı Ģekillerinin gôrülmesi 

dikkat edilecek bir noktadır. Toprak kadın Tanrısı ve ieòV n˝moV tasavvurları, mutlak surette külli 

olmasa da yine oldukça geniĢ bir tarzda yayılmıĢtır. Bu gôrünüĢlerde karakteristik bir temevvüç gôze 

çarpar; sonra sıhri bir dünya yaradılıĢı sırrı, fırtına ve hava tanrıları. (Bunların menĢeleri ay 
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mitolojisine dayanmakta olup sembolleri de sığır, keçi gibi boynuzlu hayvanlar arasındadır). Ata ait din 

ve kurban tôrenlerinde de baĢka neviden bir çok unsurlar gôrülmektedir: mesela atın Ktonik kadın 

Tanrı tipleri ile bağlanması; bununla da bir taraftan Ģehvet ve bereket tôrenleri, diğer taraftan sekir 

veren içki tôrenleri, hunharca insan kurbanları ilgilidir.53  

Umumi durum, demek ki, bu unsurların da ilk Ġndo-Germenliğe has olduğundan Ģüphe 

bırakmayacak gibidir. Bu itibarla, ilk Ġndo-Germenliğin kültür alanı, ilk Türklüğün alanını, mühim 

miktarda aĢmaktadır.54 Ve ilk Ġndo-Germenlikte baĢka ve yeni olan taraf, -eğer her Ģeyi umumi kültür 

tarihi ıĢığı altında mütalaa edersek en yakın ve en kuvvetli bağını, aslında MaderĢahi ve ziraatçi olan, 

Küçük Asya-Kafkas sahasının boynuzlu hayvan yetiĢtiriciliğinde bulur. Bunu, bilhassa, Ġndo-

Germenliklerde at dini ve at kurbanı ile ilgili, oldukça çok adetteki tezahürde gôstermiĢ olduğumu 

sanıyorum. Bundan baĢka da, burada bahis mevzuu olan unsurlar hakkında, mezkur sahaya doğru az 

çok sarih ilgililer noksan değildir; bunu, bilhassa Nehring gôstermiĢ yahut ta muhtemel kılmıĢtır. 

Demek ki, muayyen cenip mıntakalarına ve kültürlerine doğru herhangi bir ilgi hakkında hiç bir Ģüphe 

kalmayınca, -diğer taraftan mevsimsiz tarzda, vaktinden evvel hüküm verilmemesi de lazımgeldiğine 

gire- ilk Ġndo-Germenliğin kültüründeki bu ikinci ana mürekkipi sadece “cenubi” diye vasıflandırdım. 

Neticede, ilk Ġndo-Germenliğin kültüründe, iki ana mürekkibin gôrünür olduğu bugün herhalde tesbit 

olunmuĢtur; bunların biri, ilk Türkler tarafından taĢınan Ġç Asya atlı çoban kültürüne iĢaret etmekte, 

halbuki ôteki, ziraatlı ve boynuzlu hayvan yetiĢtirmenin “cenup kültürleri” ne en yakın ve en kuvvetli 

ilgilerini meydana vurmaktadır. Kültür tarihi ve etnoloji araĢtırmalarının bu neticesi ile, yukarıda 

kısacası zikretmiĢ olduğumuz gibi, evvel emirde, dilcilerin bugün muteber olan noktai nazarı birbirine 

pek uymamaktadır. Fakat ben, burada hakiki değil, ancak zahiri zıtlıklar olduğuna kaniyim. 

Bugün hükmedebildiğimiz kadar Ģu vakidir ki, Ġndo-Germencenin Uralca ile olan dil ilgisi pek 

eski bir devre kadar ulaĢır. Nehring bu hususta, heteroklitika denen devreyi düĢünüyor onun fikrince, 

bu devrede ilk Ġndo-Germenlerde her nevi ziraatin mefkut olması lazımgelir.55 Bôyle bir zamanda 

Uralların kültürce daha yüksek oldukları pek gayrı muhtemeldir. Hatta belki bir kaç derece aĢağı 

addedilir. O halde, burada, dilce uygunluğa rağmen pek umumi olanlardan sarfınazar, hususi 

mahiyette kültür ilgilerinin meydana çıkmaması, ĢaĢılacak bir Ģey değildir. 

Sami ile doğru olan dilg ilgileri, baĢka nevidendir (daha ziyade gramer bakımındandır) ve 

nispeten daha yeni bir zamana aittir. Onun için Nehring belki doğrudan doğruya komĢuluğu bile 

kabule zaruret olmadığına kanidir; bu keyiyet, kültür bakımından karĢılıklı tesirlerin az olduğunu daha 

ziyade akla yakın kılar. Ġndo-Germen sosyolojisinin Samilerle olan münasebeti gibi hususi mahiyette 

olan meseleye, aĢağıda kısaca temas edilecektir. 

Durum, diğer iki kompleksle, yani Altay ile Kafkas -Küçük Asya kompleksleriyle olan ilgilerde, 

oldukça farklıdır. Birincisiyle ilk Ġndo-Germenliğin son devresi arasında, esas itibariyle, atlı çoban 

kültürü mürekkibi; ôteki ile de ziraat-boynuzlu hayvan yetiĢtirmesi kültürü mürekkibi, müĢterektir. O 

halde tam Ġndo-Germenlik ancak, bu iki mürekkibin birbiriyle meczolup büyümesinden hasıl olmuĢtur. 

Ġcap ederse, hararetle yapılacak araĢtırmalar, bir taraftan Altay diline (bu hususta yeni bi denemeyi, 
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az zaman evvel Profesôr Mladenov56 vermiĢtir), diğer taraftan da belki Kafkasçaya doğru olan ilgileri 

meydana çıkarır. Bôyle olmasa da, her iki halde, yahut yalnız birinde, herhangi bir ara kavme, bahis 

mevzuu kültür hazineleri bakımından vasıta rolü atfedilip edilmeyeceği meselesi kalmaktadır.57 A. 

Nehring, noktai nazarını, Ģu dikkate Ģayan sebeplerle temellendiriyor: bilhassa Altay mürekkibinin, 

bôyle vasıta, yahut ara kavmi sayesinde hasıl olması lazımgelir. Eğer bôyle ise, herhalde bu 

meselede, dil uygunluklarının geri kalması (yani azalması) artık büyük zorluklara sebep 

olmayacaktır.58  

Bilhassa Nehring‟in ve benim, Ġndo-Germen meselesinde ilk ônce birbirimizden tamamen 

müstakil olarak -bu kere vasıl olduğumuz hal denemesi, diğer denemeler karĢısında Ģu müsbet taraf 

maliktir denebilir: bu hal tarzı eski tezatları yenmekte, aĢmakta, hatta bir dereceye kadar bunları 

mesut bir Ģekilde telif etmektedir. Her ne kadar O. Schrader ilk Ġndo-Germenlikte hiç bir nevi 

kôylülüğün mevcut olmadığını iddia etmemiĢse de, çoban kültürü mürekkibine o kadar hakim ve ôn 

planda bir yer vermiĢtir ki, bazı kimseler onu bu yolda takip etmekte tereddüt etmiĢlerdir. Tezadın 

diğer tarafına, fikrimce ilk Ġndo-Germenliği Ģimal Avrupası kôy kültürü ile fazla erken aynı gôrmüĢ ve 

Ġlk-Ġndo -Germenlik tipik bir kôylü yapmıĢ olanlar düĢmüĢlerdir. 

Tesir altında bulunmayan müĢahitler ve araĢtırıcılar, bazı kimselerin bu gibi esaslardan son 

neticeleri çıkartarak atı ilk Ġndo-Germenlere terkettiklerini ve domuzu onların ev hayvanları arasında 

saydıklarını gôrünce, daha da nahoĢ bir hissin tesiri altında kalmıĢlardır. Hayır! bu iki müfrit noktai 

nazarın, gôrünüĢe gôre, hiç biri doğru değildir. Asıl ilk Ġndo-Germenlik, dikkate Ģayan bir çoban kültürü 

mürekkibini epey kuvvetli bir kôylülükle bir araya toplamıĢtır.  Eğer -benim adlandırmak istediğim 

veçhile- “mutedil” Ģark tezi ilk vatan meselesine tatbik olunursa, bu sôylediklerimin doğruluğu 

büsbütün canlanır. Ben, bu bakımdan, kısmen bildiklerimi değiĢtirip, birçok Ģeyleri yeniden ôğrenmeye 

mecbur oldum. Ben de, O. Schrader‟in peĢinde giderek ilk Ġndo-Germenlikteki çoban kültürü 

mürekkibini fazla tek taraflı bir tarzda gôrmüĢ ve menĢeini Ġç Asya‟da, fazla ileriye koymuĢtum. Fakat 

kısmen kendi araĢtırmalarım, kısmen baĢkalarının tetkiklerine dayanarak, bizatihi ilk Ġndo-Germenliğin 

gôz ônünde tutulacak mikyasta ziraatle karıĢmıĢ olduğu ve bu karıĢmanın Ġç Asya‟dan değil, cenubu 

garbi Asya‟nın geniĢ alanından iĢtikak ettirilmesi lazımgeldiğine kanaat getirdikleri sonra, ilk vatanı 

ben de daha garpta, aĢağı yukarı Hazer deniziyle Karadeniz‟in Ģimalinde arıyorum. 

Bu noktada, kısaca dôrt Ģekle, daha doğrusu dôrt itiraza temas etmek gerektir. Ġlk ônce, Ġndo-

Germen meselesinde Ģark tezi taraftarlarının, ilk kavmin teĢekkül ve hareket merkezinin tesbitinde 

kararsız ve vuzuhsuz kaldıklarını ve bu keyfiyetin, kendi aleyhlerinde bir nokta olduğunu ileri sürenlere 

cevap vermek lazımdır. Bu kusur, ancak mütehassıs olmayanlar arasında iddia olunuyor; bu da bütün 

meslekdaĢlara Ģeref veren bir keyfiyettir! AraĢtırmanın bugünkü durumuna dayanılarak, iddiasız ve 

ihtiyatlı davranmayı bir noksan yahut bir hata gibi takbih etmek, herhalde, ilim hakkında biraz garip bir 

noktai nazardan doğuyordur. Biz, Ģark tezi mümessilleri, bu ithamdan korkmuyoruz. Daha doğrusu, 

biz onu bir itham, bir serzeniĢ olarak hissetmiyor, bilakis bir takdir ve Ģeref addediyor ve bunda ilmi 

ihtiyatkarlık ve vicdanlılık mı bahis mevzuu olduğu hakkındaki hükmü, müsterih vicdanla ilmimizin 

tarihine bakıyoruz. 
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Ġkinci müĢkülde Ģu keĢfiyet bahis mevzuudur: metod bakımından pek de haksız olmayarak Ģu 

sôylenebilirdi: çoban kültürü Ġç Asya ve boynuzlu hayvan yetiĢtiren “cenup” ile ilgililerin mevcut 

olduğunu kabul edelim, neden Ġndo-Germenlik, (her iki tarafta da olsun, yalnız bir tarafta da olsun) 

verimli amil olmasın? Cevap olarak, ilkônce ilk Ġndo-Germenliğin bariz halita karakterini hatırlatmak 

gerekir. Halita mahsulleri, daha mukaddem olarak basit varlıkları farzettirirler (halitanın mürekkipleri), 

fakat aksi varit değildir. Bu itiraz muteber olunca, Ġç Asya çoban kültürünün ve “cenubi” ziraat 

kültürünün (yahut ta bu iki kompleksten birinin) nevima halita unsurlarının birbirinden ayrılması 

vetiresine tabi olmalarını (ki o zaman ilk Ġndo-Germenliğin hiç olmazsa bir kısmının bunu yaĢamıĢ 

olması icap ederdi) kabul etmek gerektir. Fakat her Ģey bôyle bir iddianın aleyhinedir. Bôyle bir 

faraziyede küçük Asya-Akdeniz sahasının Neolitik devrinde kôk salmıĢ olan boynuzlu hayvan 

yetiĢtirici kompleksinin daha eski (ve tabii daha mudil!) bir Ġndo-Germen kültür alanının bakiyesi gibi 

alınması lazımgeldiği bir kere gôz ônünde tutulsun! buna verilecek cevap gerçekten zaittir. Altay atlı 

çoban kültürünün kronologya bakımından durumuna gelince, bununla da kafi derecede meĢgul olduk, 

burada ônümüzde, yalnız bir tek kültür unsuru değil, esas itibariyle kapalı bir kültür kompleksi 

bakımından ve yalnız sade Ģekilleri değil, fakat açık seçik bir surette daha eski Ģekilleri gôrüyoruz. 

�çüncü bir itirazın çıkıĢ noktası da Ģu sôyle mündemiçtir: büyük sürü teĢekkülü, kendiliğinden 

bir çoban kültürü sosyolojisi yaratır, ve bunun neticesi olarak, Ġndo-Germenlerin sosyolojisi ile 

Altaylıların sosyolojileri arasında genetik bir ilginin bulunmasına lüzum yoktur; bu fikir bilhassa, 

S�milerin de anahatlarında aynı olan bir sosyolojiye sahip olmaları ile kuvvet bulmaktadır. Bunun da 

tabii bir neticesi Ģudur ki, Ġndo-Germenlerin sosyolojisi ile Altaylıların sosyolojisi arasındaki büyük 

uygunluktan Ġndo-Germen kôk kavminin Ģarkta bulunan ilk vatanı hakkında bir netice çıkarılamaz. 

Bu satırları yazan epeyce zamandır Ģuna kanidi ki, Ġndo-Germenlerin sosyolojisi, 

Altaylılarınkine, S�milerin sosyoloijisinin bu ikisine yakınlığından daha yakındır. Vakıa bu fikir, bütün 

teferruatıyla isbat edilememiĢtir. Bu meselede, muhakkak surette ayrıca ehemmiyeti olan, Arap 

bedevi kavimleri hakkında bürhanlar, Dr. J. Henniger‟in “Die Familie bei den Buduinen Arabiens, ein 

Beitrag zur Frage des mutterrechts bei den Semiten” konusu üzerine yazdığı ihtimamlı bir 

araĢtırmada verilmiĢtir. Orta Asya çoban kavimlerinin sosyolojisinden karakteristik bir ayrılıĢ olarak 

müellif, kitabın sonundaki hulasada bilhassa Ģu nokta üzerinde durmuĢtur: “hükümdarlık esasının 

(yani baba hakimiyeti ile ilk doğan çocuk hakkının) zayıflığı, asıl büyük ailenin mevcut olmaması, tam 

bedevilerde mülkün merkezileĢtirmiĢ olmaması, kadının biraz daha iyi bir mevkii olması (bu mevkii 

kocayı seçmedeki hürriyetle, evlilik hayatında mal ve mülkün ayrı olmasında, Ģahsi haklar ve daha 

büyük hareket serbestisinde kendini gôstermektedir), nihayet Klan eksogami‟sinin mevcut olmaması”. 

ġüphesiz, burada da, Ġç Asya çoban gôçebelerinin sosyolojisi ile uygunluklar yok değildir. Bu uygunlar 

arasında Henngier, her Ģeyden ônce Ģunları zikretmektedir: “kadının m�dın mevkii, niĢanlıya biçilen 

fiat, kan akrabalığına fazla ehemmiyet verilmesi, küfüv evlenmelerle kanı temiz tutmak kaygısı, 

pederĢahi Klan teĢkilatı, kan davası, büyücek teĢekküllerin demokratik diyebileceğimiz gevĢekçe 

teĢkilatı”. Fakat bunun dıĢında o kadar ehemmiyetli, o kadar esaslı farklar kalıyor ki, Samilerin 

sosyolojisini (bedevlerin sosyolojilerinden hareket edildiği takdirde!) bir bütün olarak Ġç Asya çoban 
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kavimleri (ve Ġndo-Germenler) sosyolojisi ile genetik surette birbirine bağlamağa imkan kalmıyor. 

Buna rağmen münferit sosyolojik yahut baĢka neviden ilgilerin burada oraya yahut oradan buraya 

bağlayıp bağlamadığı meselesini burada inceleyeceğiz değiliz. 

Dôrdüncü itiraz da Ģôyledir: Ġlk Ġndo-Germenliğin baĢlıca mürekkiplerinden biri bizi çoban kültürü 

Ġç Asya‟ya, ôteki boynuzlu hayvan yetiĢtiren “cenub”a gôtürürse, kendi tesisatları, kendi baĢarıları 

olarak Ġndo-Germenlere ne kalır? Bu suale Ģu cevap verilmek gerektir. Ġlk ônce, eğer tahlilimiz doğru 

ise Ġndo-Germenler, bôylece birleĢip geliĢmeden ônce henüz Ġndo-Germen değildiler, bunu, ancak bu 

biĢleĢme ve kaynaĢma neticesinde oldular. Maamafih, burada ikinci bir sual daha kalıyor ki, o da 

Ģudur: acaba mürekkiplerden biri, ôtekinden daha ziyade Ġndo-Germen, yahut daha ziyade Ġndo-

Germen sayılmaz mı? Bu suale Ģüphe gôtürmeyen bir cevap vermek, bana bugün henüz mümkün 

gôrünmüyor. Bu ancak, ilk Ġndo-Germenliğin dil ile kültür bakımlarından kôkleri, hem geniĢliklerinde, 

hem derinliklerinde, k�fi açıklıkla meydana çıkarılırsa, memnun edici bir Ģekilde mümkün olacaktır. Bu 

alana ait araĢtırmaların bugünkü durumuna bakılınca dil ilgilerinin kuvvetle Urallığa, kültür ilgilerinin 

ise Altaylığa iĢaret ettikleri v�kıası, neticede, ilk Ġndo Germenliğin, Ġç Asya‟nın çobanlığına -kôkleri 

bakımından- herhangi bir baĢka kavim yahut kültür kompleksinden daha yakın olduğunu meĢru 

surette kabul ettirebilir.  

Bu münasebetle Ģunu da hatırlatalım ki, Ġndo-Germen diline bir halita karakteri atfetmeye pek 

hazırdırlar Ġndo-Germen dilinin Ural diline ve kısmen de Sami dile olan ilgileri üzerinde bilhassa 

durulmaktadır. Burada bir de Uhlenbecek‟in tezini zikretmek isterim; bu bilgin, bundan manda, ilk 

Ġndo-Germen dilinde Ģôyle bir dil halitasını keĢfetmektedir ki bu, Kentum ve Satem gruplarıüzerinden 

çaprast olarak gitmektedir; gôrünüĢe gôre, içindekilerden bir mürekkip Ural-Altay diline, ôteki belki 

Kafkas diline yakındır.59 Emil Forrer de,60 Ġndo-Germen dilinin baĢka bir tasnifini düĢünmektedir. Son 

olarak da Brandenstein‟in61 malûm olan denemesi zikre değer: Brandenstein, dil bakımından, daha 

eski bir tabakanın varlığını kabule meyleder; bu deneme, düzeltilmeğe muhtaç olmakla beraber, bütün 

meselenin aydınlatılması için yeni yollar açmaktadır. 

Bütün bu teĢebbüslerde ne kadar çok Ģeyin bundan sonraki araĢtırmalara tabi olduğunu, 

araĢtırmaların da bugün ne derece kaypak bir durumda bulunduğunu, aĢina olan herkes bilir. Fakat 

açıkça gôrüldüğü gibi, daha Ģimdiden, hem dil ilmi hem kültür tarihi araĢtırmaları Ģu pek mühim 

neticeye doğru bizi sürüklemektedirler: mebdedeki Ġndo-Germenliğin mahiyeti mudildir, yahut ta halita 

nevindedir. Bu bilgiyi, yeni Ġndo-Germen araĢtırmalarının elde ettiği en mühim ve en kati bilgilerinden 

biri olarak gôrmeliyiz. Bôylece yukarıda ifadesini bulmuĢ olan Ģu imkan yahut faraziye: beĢer tarihi 

zaviyesinden bakınca nisbeten muahhar bir tezahür olan ilk Ġndo-Germenlikte, metot bakımından az 

çok mudil ve karıĢık bir mebde beklemek lazımgeldiği keyfiyeti, teeyyüt etmiĢ oluyor. Herhangi bir 

tecrübeye sahip kültür tarihçisi, buna ĢaĢmaz. Bilakis, bunda Ġndo-Germenliğin cihan tarihindeki 

tesirlerinin baĢlıca kôkünü, yahut hiç olmazsa, baĢlıca kôklerinden birini gôrür. Hatta, ilk Ġndo-

Germenler biribirinden bu kadar farklı kaynaklardan beslendiklerinden ve birçok muhtelif cereyanların 

bir neticesi olarak büyük bir nehir halinde toplandıklarından dolayıdır ki, nisbeten bôyle zengin idiler 

ve beĢer tarihinde bu kadar büyük ve ehemmiyetli roller oynamaları mukadder oldu. Birçok unsurlar 
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arasında Ģu da dikkate değer ki, ilk Ġndo-Grmenlikte çoban kültürü unsuru, belli ki yalnız sosyolojik 

cepheden değil, din cephesinden de (Gôk Tanrısına inanan!) pek kuvvetli idi. ġüphe yok ki bilhassa 

bu miras, sonraları muhtelif kavimlere, büyük dünya tekamülüne girdikleri vakit pek faydalı olmuĢtur.  

3. Son: Ġlk Türklüğün ve Ġlk  

Ġndo-Germenliğin BeĢer Tarihi Bakamından Büyük BaĢarılarının Mücmel Surette Takdiri 

Ġlk Türklük ve ilk Ġndo-Germenlik hakkındaki sôzlerimizin baĢlıca neticelerini kısaca Ģu 

cümlelerde toplayalım:  

1. Vatanı Ġç Asya olan ilk Türklüğe, atın ilk ehlileĢtirilmesi ve bununla ilgili olarak karakteristik bir 

at çobanı kültürünün yaradılması kafi emniyetle atfedilebilir.  

Bunun manası: beĢer tarihinde bir defa olmuĢ bir baĢarıdır, ôyle bir baĢarı ki kavimlerin ve 

kültürlerin inkiĢafında nevi kendine has neticeler doğurmuĢtur. Ancak bunun sayesindedir ki, tarihi 

vakıaların isbat ettiği gibi, büyük devlet esası için temel Ģartlar, dar ve asli manada yaradılmıĢtır. 

Fakat bôyle bir çoban kültürü kendi baĢına kaldığı müddetçe bu esas tatbik mevkiine geçmemiĢ; bu, 

ancak orada burada, yerleĢmiĢ ziraatçı halk ve Ģehir halkı ile üstüste gelince ve bôylece kültür halitası 

ve tamamlanma vetiresinin bir neticesi olarak, aslında kendilerinde mevcut olan yeni hamleler 

sayesinde vukua gelmiĢtir. Bununla beraber, bittabi Ģu sual açık kalmaktadır (burada bu suali ne 

yakından mütalaa edebiliriz, ne de buna arzumuz vardır): boynuzlu hayvanların yetiĢtirilmesi, ilk 

Altaylılardaki at yetiĢtirmesine irca edebilir mi? - Edilebilirse, bu ne mikyasta mümkündür?- 

2. Atı ve atlı çoban kültürünün baĢlıca unsarlarını ilk Ġndo-Germenlik, ilk Türklüğe borçludur. Bu 

bağlılık doğrudan doğruya mı değil mi, meselesi herhalde kati olarak halledilir mahiyette değildir. 

Hemen hemen Ģundan eminiz ki, arada vasıta olarak Fin-Ugurlar mevzuubahs değildir.  

3.  GôrünüĢe gôre, ata binmek, ne mebdedeki at çoban kültüründe ne de ilk Ġndo-Germenlikte -

her ne kadar her iki tarafta da tamamen meçhul değilse de- umumi ve sistemli olarak tatbik ediliyordu. 

Sistemli binicilik (yani “süvari”nin teĢekkülü), oldukça kati olarak, eski yüksek kültürlerin yakınlığı ve 

tesiri yüzünden hasıl olmuĢtur (koĢum, üzengi, gem...); bu yüksek kültürler de, bunun üzerine savaĢ 

tekniklerini “süvari”ye uydurmağa mecbur olmuĢlardır. Vakıa, bütün amiller gôz ônünde tutulunca, 

biniciliğin menĢi meselesinde ilk ônce hangi nevi binicilik kasdolunduğunu bildirmenin iyi olacağını 

sôylemek doğrudur. Her halde, arasıra tatbik olunan basit binicilik daha ziyade Ġç Asya‟nın ilk at 

yetiĢtiricilerine irca edilir; halbuki sistemli bincilikte eski yüksek kültürlerin (doğrudan doğruya yahut 

bilvasıta) baĢlıca amil olduklarını kabul etmek icap eder.  

4. Ġlk Türklerde ilk Ġndo-Germenlerin sosyolojileri o kadar çok uygunluklar arzeder ki, her ikisinin 

genetik bağlılıklarından herhalde Ģüphe edilemez. Din unsurları hakkında da -bu unsarların vatanı Ġç 

Asya çoban kültürlerinde bulunursa- buna müsamil fikirler yürütülebilir.  

5. Fakat ilk Ġndo-Germenliğin, at çobanı kültürü mürekkibinin yanında bir de ziraatçı ve boynuzlu 



  461 

hayvan yetirtirici mürekkibi vardı; bu sonuncunun kôkleri (Samilerden ve Ġndo-Germenlerden ônceki) 

cenubu Ģarki Asyası‟nda bulunur. Aynı zamanda, ilk Ġndo-Germenlik, daha müsait durumu dolayısiyle, 

�n Asya‟nın eski yüksek kültürlerinden, daha ônceden ve daha bol bir Ģekilde istifade edebilmiĢtir. 

Diyebiliriz ki Ġndo-Germenliğin beĢiğinde talihin ona ayrıca yaver olmuĢ olması keyfiyeti, coğrafi 

durumun müsaitliğinde fevkalade iyi bir temel Ģart bulmuĢtur.  

6. Yakın ġarkın, Indus vadisinin (Mohenjo Daro ve Harappa) kendi tarzlarında birer yüksek 

kültür olan en eski Ģehir kültürleri, keza -muhtemel olarak ta- eski �in‟in Ģehi kültürleri, ilk 

inkiĢaflarında ilk ônce ne Türklükten ne de Ġndo-Germenlikten esaslı tesirler almıĢlardır. Fakat, daha 

4‟üncü binyılın sonlarına doğru Ġran alanından kendilerini gôsteren ve bilhassa eski Elam‟a doğru 

yakın ilgiler arzeden at kullanan kitlelerin, Türk (yahut Türk halita kavimleri?) olması mümkündür, 

hatta (eğer Türklerle Elamlılar arasında dil bakımından gerçekten bir bağ mevcut ise) muhtemeldir. 

Hem, Türkler cihetinden eski �n Asya üzerine -ister doğrudan doğruya, ister bilvasıta olsun- tesirler 

vukubulduğu oldukça kati olarak ileri sürülebilir. Eski Ģark Ģehir kültürlerinin, daha geni, aynı zamanda 

daha muntazam teĢkilatlandırılmıĢ birer siyasi kudret merkezleri haline sokulmak suretiyle tadili (Yani 

dar manada birer devlet olması) ancak aĢağı yukarı milattan ônce 2000 yılına doğru baĢlamıĢtır ve 

bunun hamili ve müsebbibi olarak at kullanan gôçmen Ġndo-Germenler gôrünmektedir; bunların savaĢ 

tekniği bakımından üstünlükleri ilkôncek daha hafif Ren geyiği arabası, sonraları binicilik sayesinde 

hasıl olmuĢtur. Eski Ģarkı fetheden Ġndo-Germen kabilelerinin, hiç olmazsa kısmen olsun Türk 

kabileleriyle karıĢmıĢ olmaları, (Chorit yahut Hurriler) tamamen mümkün gôrülmelidir. Bu fethi ve 

yeniden teĢkilatlandırmayı, eski �in toprağından münhasıran olmasa da ekseriyetle tahakkuk ettirmiĢ 

olanlar, Türk at çoban kabileleridir. Bu keyfiyet, Chou devresi için bilhassa açık surtte tasvir edilebilir. 

Anau‟ın Türklük yahut Ġndo-Germenlikte her hangi bir yakın ilgisi olup olmadığını ve bu ilginin ne 

zaman mevcut olduğunu bugün henüz sôyleyemeyiz. Anau‟da bol bol müĢahade olunan at, neticede, 

her halde Türk olan bir unsur addedilmelidir. Anau‟ın, aslında eski Ģark Ģehir kültürler sırasına dahil 

olması (mukayese ediniz: Ur, KiĢ, Mohenjo Daro ilh...); fakat birinin, Orta Asya‟ya çok yakın 

bulunması dolayısiyle, ôtekilerden daha çabuk ata nail olmuĢ olması muhtemeldir.  

7. Bu izahatın mevzuuna uygun olan, ilk Türklük ve Ġndo-Germenlik meselelerinin, etnoloji ve 

umumi tarih ıĢıkları altında gôrülmesine teĢebbüs olunmuĢtur. Beli burada, bu cehdin büsbütün boĢ 

olmaması ve bir taraftan tarihi etnoloji, ôte taraftan Türkoloji ve Ġndo-Germenlik ilminin bu Ģekilde 

biribirine raslamalarının, küçüksenmeyecek meyveler -her iki taraf için kıymetli meyveler- vermiĢ 

olması ümidini izhar etmek yerinde olur. Ġleride yapılacak araĢtırmaların, bunda itmam yahut tashih 

edilmesi zariri olan noktaları itmam ve tashih etmesi temenni olunur. Fakat büyük meselelerin daha iyi 

aydınlatılması maksadı ile, bundan bôyle tarihi etnoloji ile Türkoloji ve Ġndo-Germen ilminin elele 

yürümesi lazım geldiğini ifade eden büyük esası, fikrimce, artık sarsmak mümkün olmayacaktır.  

8. Eski Ģark Ģehir kültürlerinin (herhalde en eski olan yüksek kültürlerin) veya ilk Türklük yahut 

ilk Ġndo-Germenliğin, yahut ta herhangi bir baĢka büyük kavmin yaradıcı ve hamillerini, teçhizatları ve 

(er yahut geç) baĢarıları ile mütalaa edelim, o zaman daima gôrürürüz ki, hepsinin, -haleflerince 

iftihara sebep olan ve nümune ittihaz edilen- kendilerine has tarafları vardır. Fakat gôrülüyor ki 
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bunların hepsinin de aslında sınırları vardır; itmam edilmeğe muhtaçtırlar, ve zaruri olan bu 

tamamlayıcı unsurları insanlar baĢkalarında, hatta diyebiliriz ki komĢularında bulurlar. Bununla, 

fikrimce, tam, saf ve beĢeri olan her Ģey tezahür etmiĢ olur. Bütün cihan ve beĢer tarihi neticede, 

büyük bir oyun, bir “büyük dünya sahnesi” gibi gôrünüyor. Bu oyunu tek baĢına bir kiĢi oynayamaz. 

Roller dağılmalıdır. Ve rollerin dağılmasında, yüksek bir kudret, “oyuna müdahale” eder gibi 

gôrünmüyor mu? Bütünün menfaati bakımından, rollerin biri ôtekinden daha ehemmiyetsiz değildir. Ġyi 

oyunda da her Ģeyden ônce oyuncuların biribirine karĢı değil, beraber oynamaları lazımdır. Bu fikirleri 

büyük cihan ve beĢer tarihinden iĢtikak ettirip tatbik etmek mevzuubahs olunca, Ģüphesizdir ki o 

zaman elde edilecek olan netice, eskilerin kanaatine gôre tarihin ve tarih ilminin ne olması 

lazımgeldiğidir: yani zamanımız da dahil olmak üzere, her zaman hayatı ôğreten üstat olmaktır.  

 

1 Heidelberg, 1911. 
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 Fakat, Lowie, birkaç senedenberi aynı yahut benzer metalibi daima ileri südüğümüzü ve 

arzın muhtelif kısımlarına ait bu ilk kültür çevrelerinin pek büyük bir dikkatle gôzden geçirilmesi ve 

icabında değiĢtirilmesi yahut itmam edilmesi lazım geldiğini sôylediğimizi, ilave edebilirdi. Bu hususta 

burada misal olarak F. Haeckel‟in “Totemismus und Zweiklassensystem bel den Sioux-Ġndianern” 

(Anthropos, XXXII. 1937, 210-238, 450-501, 895-848) yazısına iĢaret edebiliriz.  

4 GiriĢ mahiyetindeki eserler: H. W�mbéry: Die primitive Kultur des turko-tatarischen Volke, 

Leipzig 1879. Ayni müellif: Das Türkenvolk in seinen Ethnologischen und Ethographischen 

Beziehungen, Leipzig 1885. M. A. Czaplicka, The Turks of Central Asia in History and at the Present 

Day, Oxford 1918 W. Jochelson: Peoples of Asiatic Russia, New York 1928. H. Winkler: Die altaische 

Vôlker-und Sprachenwelt, Leipzig und Berlin 1921. W. Barthold: Der heutige Stand und die n�chsten 

Aufgaben der geschichtlichen Erforschung der Türkôlker, Zeitschift der Deutschen Morgenl�ndischen 

Geselischaft, N. F. Bd. 8. (Bd. 83) Leipzig 1929, s. 121-142. Ayni müellif: 12 Vorlesungen über die 

Geschichte der Türken Mittelasiens. Buradaki mülahazalarımız için bilhassa mühim olan, Orta Asya‟yı 

mütalaa eden etnolojik ihtisas eserleri üzerinde uzun uzadıya durmamıza imkan yoktur. Oldukça 

ehemmiyetli eserler hakkında tenkit ve mütalaaları, mesela Ģu yazılarda gôrüyoruz: W. Schmidt und 

W. Koppers: Vôlker und Kulturen (Regensburg 1924), Fr. Flor, Haustiere und Hirtenkulturen, in 

“Wiener Beitr�ge zur Kultürgeschichte und Linguistik” I. (1931). W. Koppers: Die Ġndo-germanenfragi 

im Lichte der historischen Vôlkerkunde”, Anthropos XXX., 1935. 

5 Burada, baĢlangıçta yaptığımız ihzari mülahazayı hatırlatalım.  



  463 

6 Malum olduğu üzere, “Türk” adı ilk defa olarak ancak milattan sonra 6. yüzyılda, �in 
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Turk yahut Türk adının meknuz olup olmadığının soruĢturuyor; bu Ģüphesiz çok enteresandır. Fakat 

dil sahasına giren Ģeyler hakkında hüküm vermeyi bittabi Sinologlara bırakmak doğru olur. - ġunu da 

kaydetmek gerektir ki, mevzuumuzun icabı olarak, Türk kavimlerinin bütün yeni hareket ve 

baĢarılarını (bu münasebetle Higung-nuları, Hunları düĢünüyorum) bir tarafa bırakıyoruz. Haloun‟a 
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Toplum-Devlet Ülküsü Olarak Tarihte Türklüğün OluĢması / Prof. Dr. 
ġaban Teoman Duralı [s.335-349] 

Ġstanbul �niversitesi Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

 

1. Kimlik, GeçmiĢte ĠnĢ� Olunan 

Bir Bin�dır 

Tarihte ôzel yer tutmuĢ olanlar ile olmayanlar olmak üzre, milletler de, tek tek kiĢiler gibi, kabaca 

iki ana kümeye ayırılabilirler. Tarihe baktığımızda, bizde, kimi milletlerin ôzel bir gôrevle 

yükümlendirilmiĢ olduğu izlenimi uyanır. Gerçi her millet kendi kendisine az yahut çok „gelin güvey‟ 

olur. Bu son derece duygusal ve ôznel millî tavır alıĢ, yine de, tarihle ilgili bir gôrünümün ortaya 

çıkarılamayacağı anlamına gelmez. 

Tarih sahnesinde uzun zaman zarfında devletleĢmiĢ bir toplumun, siy�sette, iktis�tta, hukukta, 

zanaat yahut fende, sanatta, ôrf ile �detlerde gôstermiĢ olduğu becerilere (Fr performances) gôre 

değerlendirilmesi sonucunda, olağan mı yoksa olağanüstü zümreye mi d�hil edileceği, hükme 

bağlanabilir. Ayrıca, becerilenin de hep aynı cinsten olması beklenmemelidir. Mesel�, Sümerlilerin 

kayda değer becerisi, „tarih‟i baĢlatan devrimi yaratacak „yazı‟yı ic�d etmek olmuĢtur. Bunun yanında, 

ilk devlet kurucu kültür olma Ģanını da taĢırlar. 

Asurlular ile Ġlkçağ Ġranlılarına (Persler) gelince; kan bağını dile getiren oymak (aĢîret) esaslı 

toplum yapısının daha geniĢ çaplı türevi olan kavimden ülkü teĢkil�tına geçmiĢlerdir. Doğrudan maddî 

karĢılıkları bulunmamakla birlikte, kendilerine inandığımız, dayandığımız değerlere „ülkü‟ diyoruz. Aile, 

akraba gibi kan bağına dayalı dirimsel etkenler, maddîdirler. 

DevletleĢme aĢamasına ulaĢabilmiĢ toplumlardan pek azı, dirim unsurlarından tümüyle 

uzaklaĢmak becerisini gôsterebilmiĢtir. Bu unsurları hiçbir vakit ink�r etmemiĢ olmakla birlikte, mesel� 

�in, kavim mül�hazasının yanında, tamamıyla manevî tel�kkıları da esas almıĢtır. Kavmî aslını 

esasını asla gôzden kaçırmamasına rağmen, hudutlarına dayanmıĢ ister maddî, ister fikrî olsun 

yabancı değerleri de kesinlikle elinin tersiyle itip reddetmemiĢtir. Ancak, alınan yabancı unsurlar, 

ôylesine sindirilerek içleĢtirilmiĢlerdir ki, zamanla asıllarını çağrıĢtırmayacak h�le girmiĢlerdir. Bunun 

da en belirgin ôrnekleri arasında Burkancılığı (Budhacılık) sayabiliriz. Adı geçen b�tınî meĢrebin yahut 

dinin ve bundan doğmuĢ bulunan dünya gôrüĢünün beĢiği Hindistan olmasına rağmen, �in 

Burkancılığı farklı bir biçime dônüĢmüĢtür. �inin yerli düĢünce gelenekleriyle karĢılaĢıp karıĢan 

Burkancılık, M.S. Altıncı yüzyılda �an (Japoncada Zen) Burkancılığı adıyla yeni bir veche 

kazanmıĢtır.1 

Ġlkçağın ôteki iki ana medeniyet muhiti, Ġran ile Roma ve onun dev�mı olarak algılanan Bizans 

gibi, �in, M.�.ki yıllardan yaklaĢık 1700‟lere değin kuzeyinde genellikle konar-gôçer tarzda yaĢayan 
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boylara c�zibe merkezi olmuĢtur. Bu cümleden olmak üzre, bahsi geçen boylardan Hunların (� 

Hsiung-nu), Türklerin (� T‟u-kiu), Moğolların, Mançular ile daha birçok baĢkalarının defalarca uzun 

yahut kısa süreli, kısmî yahut umumî istil�sına uğramıĢ, her keresinde de onları bağrında eritip 

�inlileĢtirmiĢtir. 

M.�. Ġkinci binin baĢlarından beri yerleĢik hayata intik�l eden, tarımlaĢan, tedricen ĢehirleĢip 

devletleĢen, sanatta, zanaat ile bilgelikte medeniyet tarihinde baĢı çekmiĢ olan �in milleti, h�l� aynı 

coğrafyada yaĢayan en uzun ômürlü devlet olmak rekorunu elinde tutmaktadır. 

�in, yazısı çizisi, sanatı, zanaatı, devlet id�resi iytik�atlarıyla çevresini etkileyerek Japon, Kore, 

Vietnam, Laos, Kamboç, Tibet, Eski Türk, Moğol toplumlarının kimisinde üstün medeniyet 

ortamlarının oluĢmasına ônayak olmuĢtur. 

Asyada ikinci bir medeniyet yıldızı Hinttir. �inden farklı olarak Hint, mütec�nis bir kavmîyet 

manzarası arzetmez. BaĢlıca iki ırk topluluğu M.�. Birinci binin baĢlarından beri Hintte karĢı karĢıya 

gelmiĢtir: Kuzey batıdan Hint yarımadasına v�sıl olmuĢ ak tenli Arîler ile buraya daha ônce yerleĢmiĢ 

koyu tenli Dravitler. Bu iki ana unsura çağlar boyu hep yeni boylar, oymaklar ile uruklar da 

katılagelmiĢ, Hint dünyası dahî bir kavimler, inançlar, diller, ôrf ile �detler halîtasına dônüĢmüĢtür. 

�in gibi, Hint de, çevresine ıĢık saçmıĢ bir medeniyet yıldızıdır. Ondan etkilenerek biçimlenmiĢ 

kültürler, Burma, T (h) ai, Nepal, Bhutan, Seylan, Ġsl�m ôncesi Malaydır. Yine medeniyet kudreti 

bakımından ezelî rakîbi �inden farklı olarak, Hint, Ġlkçağdan -M.�. Sekizinci ile Yedinci yüzyıllardan- 

beri bir tarafta Akdeniz-Ege dünyasına, ôte yanda da Doğu medeniyetleri c�miasının bir diger yıldız 

medeniyeti olan �ine dek uzanan bir etki alanı yaratmıĢtır. Hint‟de ortaya çıkan ôzellikle Burkancılık, 

M.S. 60 yahut 70‟lerden itib�ren �in‟de yerleĢip git gide yaygınlaĢmıĢtır. 

Hint, evvelemirde din akımları ve bunlardan neĢet edip yüksek soyutluk ile tümellik derecelerine 

eriĢmiĢ düĢünce gelenekleriyle etkili olmuĢtur. Bundan dolayı da o, ôncelikle dinî-b�tınî renklerin 

h�kim gôzüktüğü bir medeniyet olma vasfını kazanmıĢtır. 

Doğu medeniyetleri c�miasının üçüncü yıldız medeniyeti, Ġsl�m ôncesi Ġran‟dır. Onda, daha 

ônce gôrdüğümüz iki yıldız medeniyetin birtakım belirgin ôzellikleriyle karĢılaĢıyoruz: �in‟in „devlet‟ 

düĢüncesinde odaklaĢan, Hind‟in ise dinî-b�tınî hayatı vurgulayan ôzelliklere Ġran medeniyetinde belli 

ôlçülerde rastlıyoruz. Yalnız, Persler, �inin kavim esaslı devlet anlayıĢından ziy�de, Batı 

medeniyetleri c�miasından sayılan Babil ile Asurdan etkilenerek geliĢtirdikleri „kavimaĢkın‟ (Fr 

transethnique) olanın ülküsünü benimsemiĢ oldukları gôrülüyor. Bôylelikle Babilliler ile Asurlulardan 

sonra, zaman sırası itib�riyle, geniĢ bir kavim, dil ile din yelp�zesini kucaklayan ilk imparatorluk 

devletini gerçekleĢtirenlerden biri de, Perslerdir. 

Persler, M.�. 546‟da diger bir Ġranlı kavim olan Medlerden I. Küros‟u ônderliğinde 

bağımsızlıklarını kazanmıĢlardır. Kurulan bu ilk Pers devleti adını Akhamenit sül�lesinden almıĢtır: 

M.�. Altıncı yüzyılda Akhamenit Devleti‟nin sınırlarının bir ucu, doğuda Ġndüs ırmağına, ôtekisi de, 
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batıda Adalar denizi ile Kuzey Afrika çôllerine uzanmaktaydı. Güneyde Umman denizinden kuzeyde 

Güney Rusya düzlüklerine dayanan bu imparatorluğun temel inancı, ad�leti, iyilik ile dürüstlüğü telkîn 

eden ZerdüĢt diniydi. Adı geçen geniĢ ülkede geliĢmiĢ bir ulaĢım ile haberleĢme ağı kurulmuĢtu. Yirmi 

kilometrede bir ateĢ kuleleri, duraklar -Eski Türkcede2 bunlara kaçığ3 denirdi- bulunur; bunların her 

birinde de at değiĢtirmek suretiyle bir ulak, günde -fecr vaktinden geceyarısına değin- yaklaĢık dôrt 

yüz km yol alabiliyordu. Sôzünü ettiğimiz ulaĢım ile haberleĢme ağının temel unsurları demek olan 

gerek atı gerekse onu binek olarak kullanmak sûretiyle uzun mes�feleri nisbeten kısa sürede aĢmak 

sanatını, Ġran, kuzeydoğusundaki Orta Asyalı komĢularından „idh�l‟ etmiĢtir. 

2. Yolun, Sis Perdesi Gerisinde 

KalmıĢ BaĢlangıcı 

(1) Peki, kimdi, bu kuzeydoğudaki komĢular? Türkçenin atası bir dili konuĢan ve Ġlkçağ �in 

belgelerinde Hsiung-nu yahut Hiung-nu adıyla anılan bir halk. On dokuzuncunun sonları ile Yirminci 

yüzyıl baĢlarında Alman, Rus, Macar, Finli, Danimarkalı, Fransız ile Ġngiliz Türkiy�t araĢtırmalarında 

Protohun, y�nî �nhun ile Hun Ģeklinde de zikrolunan Hsiung-nu kavmi ile onun dev�mı olan Türkler, 

bir varsayıma gôre, buzlu orta Kuzey Sibiryanın b�kir çam ormanlarından çıkıp uçsuz bucaksız 

Moğolistan ovalarını, Gobi çôlü ile Tanrı dağlarını aĢarak tarihte Türkistan diye anılan kısmen bozkır, 

kısmense çôllük geniĢ mi geniĢ düzlüklere yerleĢmiĢlerdir. 

�in kaynaklarında M.�. Dôrdüncü yüzyıldan beri anılagelen Hsiung-nuları yahut devlet çatısı 

altında, bugün bildiğimizce, ilk birleĢtiren, �ince yazılıĢıyla, T‟ou-man (Teoman: M. �.?-209) 

kağandır.4 O dônemde tarihî �in coğrafyasının kuzeydoğusunda oturan Hsiung-nular, tedricen batıya, 

güney ile kuzeye yayılmıĢlardır. Hunların adet� merkezî unsuru olarak kabul olunan T‟u-kiuların tarihî 

serüvenleri, Han devrinde tutulmuĢ kayıtlar uyarınca, T‟ou-man5 tarafından Hsiung-nu (Hun) 

devletinin kurulduğu M.�. 206‟ya değin gerisin geriye izlenebilmektedir. Adı anılan devletin ômrü M.S. 

Sekizinci yüzyıla değin sürmüĢtür. Ne var ki Hun devleti git gide çaptan düĢerken onun yerini en 

ônemli parçası yahut mensubu olan T‟u-kiular almağa baĢlamıĢlardır. Onların, bugün bildiğimizce, 

tarihteki ilk devleti M.S. 501‟de Oğuz Kağan Destanı‟nda anılan Oğuz Kağan tarafından kurulduğu 

tahmîn edilmektedir. Oğuz Kağan, diğer kaynaklarda Açina yahut Asena olarak geçmektedir. Oğuz 

Kağan‟ın, Mete Kağan‟dan baĢkası olmadığını ône süren tarihciler de vardır. 

Metinler, L. N. Gumiliyev‟in bildirdiğine gôre, bütün Türk halklarını değil, s�dece yôneticilerin de 

aralarında bulunduğu üst seviyedeki zümreyi kaydetmektedirler. Kadîm Türklerin teĢekkülünden 

bahseden bu metinlerde kesinlikle efs�nelere rastlanmaz. GôrünüĢe gôre Açina, Ģu yahut bu Ģekilde 

Siyenpiler arasında ve Hun beğliklerinde uzun süre varlık gôstermemiĢ savaĢcılardan müteĢekkil ufak 

bir ôbeğin ônderiydi. �çüncü ile BeĢinci yüzyıllar arasında kalan karıĢık devirlerde devlet denmesi 

mümkün gôzükmeyen bu çeĢit küçük ôbekler bir süre varlık gôsterip sonra iz bırakmadan kaybolup 

gitmiĢlerdir. 

(2) �inlilerin T‟u-kiu dedikleri Türkler (Gôktürkler), M.S. 400‟e doğru, �in‟in ġansi ey�letinin 
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batısında yaĢıyorlardı. BaĢlarında da, Hun olan Teoman ile Mete kağanların Tuku h�ned�nından 

gelen Açina sül�lesine mensûp hükümdarlar bulunmaktaydı. Sung h�ned�nından �in imparatoru Tay 

Ven Ti, Türk budunundan Tsiu-kiu-Ģi uruğunu kırıma uğratmıĢtır. Tsiu-kiu-Ģi uruğunun yalnızca Açina 

(AĢına yahut Asena) kolu, Bilge ġad‟ın ônderliğinde 439‟da ġansinin 2300 km batısındaki Altay 

dağlarındaki Ergenekon V�disi‟ne sığınarak kendisini katli�mdan kurtarabilmiĢtir. Adı anılan sül�leden 

de Tüsükü h�ned�nı ortaya çıkmıĢtır. Tüsükü, „Türkler‟ demek olabilir.6 

(3) Belgelerin güvenilir kılavuzluğunda, bugün bildiğimizce, Türkler, Hunların 468‟de 

yıkılıĢlarından sonra, 500‟lerin ilk yarısında tarih sahnesine çıkmıĢlardır. Bu bildirdiğimiz hususu, 

Türklerin oluĢma dônemlerine dônerek bellibaĢlı birkaç ônemli vakaya kısaca bakarak yakalamağa 

çalıĢalım. 

535‟te Ergenekon‟dan çıkan Türkler, Altayların doğu eteklerine varıp Avarların h�kimiyeti altında 

yaĢamağa koyulmuĢlardır. Avarlara geline; onlar da, 552‟de T‟u-kiular (y�nî Türkler) ile Tabgaçların 

baskıları karĢısında gerilemiĢ, sonuçta yurtlarından sürülmüĢlerdir. Yerleriniyse, kendileri gibi, 

Hunlardan (Hsiung-nu) gelen Türkler (T‟u-kiu) ile Uygurların atası olan Tôleçlere bırakmıĢlardır. 

Nih�yet, Avar, tahakkümünden kurtulan Türkler, 552‟de de Cücen (Ju Jan) hükümdarı Analman‟ı da 

kesin yenilgiye uğratınca, nih�yet Bumin Kağan ônderliğinde bağımsız devlet kurmak fırsatını 

yakalayabilmiĢlerdir. Babası Bilge ġad olan Yavu Yabgu‟nun oğlu Bumin Kağan, Türklerin atası olarak 

kabul olunan Eski Hunların p�yıtahtı �tükeni kendisine id�re merkezi il�n etmiĢtir. 535‟te kağan 

unv�nıyla Doğu Gôktürklerin baĢı olmuĢtur. KardeĢi Ġstemi Kağanla birlikte Avarları 552‟de yenip de 

Gôktürklerin bağımsızlığını temîn ettikten hemen sonra „Uluğ-yabgu‟ olmuĢtur.7 

Bumin Kağan‟ın ardından oğlu Kara Issıg Kağan ve onun vakitsiz ôlümüyle Bumin Kağan‟ın iniği 

(küçük erkekkardeĢi) Mugan yahut Muhan Kağan tahta çıkmıĢlardır. Muhan Kağan‟ın ôteki inisi Ġstemi 

Kağan (ô: 576; saltanat: 552-576), Türklerin geniĢleme ile yayılma yônünü doğudan batıya çevirmiĢtir. 

Bu noktadan itib�ren ônceki siy�sî s�iklere bu kere, bir de, iktis�dî menfaat �mili de eklenmiĢtir. Zir� 

Türklerin ilk yaĢadıkları mek�nın8 batısına düĢen çok geniĢ bir saha9 Ġlkçağın sonlarından itib�ren 

iktis�dî etkinlikler b�bında yeryüzünün en ônemli bir iki yôresinden biri olmuĢtur. ġu bahsedilen 

yôrenin can damarıysa, meĢhûr Ġpek yoludur. Türkleri anayurtlarından koparıp da ülkelerinin batısına 

cezbeden temel etken Ġpek yolunu ele geçirme ile onun getirilerinden pay kapma iĢtiy�kıdır. Asyanın 

kuzeydoğusundan ortaları ile batısına intik�l eden Türklerin saldırı hedefleri ile etkilendikleri 

medeniyetler de, bôylece, �inden Ġran‟a kaymıĢtır. 

Ġran‟ı devredıĢı bırakarak Türkler, �in ile ilkin Doğu Roma, ardından da Bizans arasındaki 

tic�retin aracısı olmağı amaçlamıĢlardır.10 Sôzünü ettiğimiz olağan, geliĢigüzel bir tic�ret olmayıp 

Avrasya medeniyet ekseninin iki aĢırı ucu arasındaki mal, tavır, hüner, zanaat, fikir ile zihniyet değiĢ 

tokuĢudur. Türkler, Ġran medeniyetinin Seyhun ile Ceyhun ôteleri (A M�ver�ünnehr; L Transoxiana) 

merkezî ülkesi Soğdiana‟yı zapdedip burasını yurd edinmiĢlerdir: Türkistan. 

Bahse konu olan, Türklerin „neviĢahıslarına münhasır‟ bir tavırdır. Ele geçirdikleri toprakları 



  473 

onlar, anayurtlarına eklenmiĢ t�lî, ikincil bir ülke olarak gôrmemiĢlerdir. O yôreye yerleĢip orasını yeni 

anayurtları diye kabul etmiĢlerdir; o kadar ki, geldikleri diy�rı, y�nî ônceki, aslî anayurtlarını maĢerî 

h�fızalarından çoğu kere silmiĢlerdir. Bôylelikle uzun geçmiĢleri süresince defalarca yurt değiĢtiriĢler; 

bunun sonucunda da tarih boyunca farklı coğrafyalarda birçok yeni „Türkeli‟ ortaya çıkmıĢtır. Her yeni 

„Türkeli‟nde Türk milleti, ôncekisinden farklı bir kültür belirlenimine t�bî olmuĢtur. Ne var ki kimi temel 

ôzelliklerini, kôklü değiĢmelere rağmen, her nasılsa, muhafaza etmiĢlerdir. Bu değiĢmez ôzelliklerin 

üçü, dil, devlet Ģeklinde teĢkil�tlanabilme ile ordu yürütme yetisidir.11 

(4) Tarihin kôklü milliyetleri ôteden beri yerleĢik bulundukları yurtlarıyla bir solukta anılır 

olmuĢlardır. Bahse konu olanların en tanınmıĢ ôrneklerini �inliler, Hintliler, Ġranlılar, 

Yunanlılar/Rumlar, Araplar, Moğollar ve bil�hare Ruslar, Ġtalyanlar, Fransızlar, Almanlar ile Ġngilizler 

oluĢturmuĢlardır. Ġsrailliler de, „kadîm vatanlı‟ bir milliyeti teĢkîl etmekle birlikte, ilkin Babilliler (M. �. 

600-536 arasında), sonra da Romalılar (M.S. 77‟de) olmak üzere, ecnebîler tarafından yurtlarından 

sürülmüĢlerdir. Yeryüzünün hani neredeyse dôrtbir kôĢe bucağına dağılmıĢlardır. Fakat gittikleri her 

yere dinî-millî-vatanî belirlenimleri12 ile ôzelliklerini ber�berlerinde taĢımıĢlardır. Ġsrailliler gibi 

yurtlarından sürülmemiĢ olmakla birlikte, yine de onlara benzer biçimde Ġngilizler de yeryüzünün 

dôrtbir yanına yerleĢmiĢlerdir. Bundan dolayı da vatanı ile devleti Ġngilize “güneĢin batmadığı 

imparatorluk” Ģeklinde gôzükmüĢtür.     

Ġktis�dî ve buna bağlı siy�sî saiklerle Ġngilizlerin bir kısmı anayurtdan ayrılarak açık denizlere 

yelken açmıĢ, meskûn olan yahut olmayan yeni diy�rları kendilerine yurt kılmıĢlardır. Ġngiltere 

anayurdunu maĢerî h�fızalarından silmeksizin „yeni Ġngiltere‟ler ile Ġngiliz sômürgeleri inĢ�a 

etmiĢlerdir. 

Türklerin tarihî seyri az ônce zikrolunmuĢ bilindik ôrneklerden hiçbirine uymamaktadır. Bu 

yüzden de gerek klasik Ġsl�m gerekse Geç Ortaçağ ile Yeniçağ Avrupa tarih ile kültür filozofları 

tarafından ya anlaĢılmamıĢlar ya da yanlıĢ algılanıp hor gôrülmüĢlerdir. Birkaç yüzyıl aralarla kültür 

belirlenimlerini kôkten değiĢtirmeleri Türkleri ôzgün düĢünce düzen Ģebekelerini inĢ�a etmekten 

alıkoymuĢtur. Mil�dî altıyüzlere değin temelde �in medeniyetinin kimi renklerini taĢıyan konar-gôçer-

avcı-hayvancılık ile maden iĢlemeciliği, ordu ile devlet teĢkil�tlanmacılığı bir kültür belirleniminde 

yaĢamıĢlardır. Bu salt Asyalı renklerin bir kısmını Altıyüzlerin ikinci yarısından itib�ren yitirir 

olmuĢlardır. Hint‟ten, ôzellikle de Ġrandan esen Arî yellerin etkisinde kalmıĢlardır. Tibet aracılığıyla 

Hintten Burkancılığı; Ġrandan ise ZerdüĢt‟ün (yaklaĢık M.�. 1200) dini Mazdacılığı (Türkçede 

Mecusîlik yahut ZerdüĢtîlik de denir), ôzellikle de Mani‟nin (M.S. 216-277) kurduğu Manicilik (Fr 

Manichéisme) ile Hırıstıyanlığın bir kolu olup da Ġstanbul piskoposu Nestorios‟a (381-451) iz�feten 

Nasturîliği almıĢlardır. Bu sayılanlardan Maniciliğe büyük rağbet gôsterip onu �ine dek yaymağa, 

ôyleki imparatora benimsetmeğe çaba harcamıĢlardır. 

Yedinci yüzyılda yeryüzünün kalburüstü klasik dôrt medeniyetinden, y�nî �inden, Hintten, Ġran 

ile Hıristiyan Bizanstan çıkan yolların kesiĢtiği kavĢak noktası Türkistan olmuĢtur. Saydığımız bütün 

bu medeniyetlerden neĢet etmiĢ unsurları Türkler, kendi Gôktanrıcı, konar-gôçer-avcı ve hayvancılık, 
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maden iĢlemeciliği, ordu ile devlet teĢkil�tlanmacılığı kültür değerleriyle mezcetmiĢlerdir. Bôylesine 

olağanüstü gayrımütec�nis, giderek karmakarıĢık bir kültür „tableau‟sunu hay�l etmek bile zordur. 

Türklerin yüzlerce yıl yaĢadıkları ve içerisinden çıktıkları Ģartlar, ôzge toplumlarda da 

onlarınkisine benzer ôzelliklere zemîn hazırlamıĢtır. Bahsi geçen ôzelliklerin baĢında dinî-uhrevî 

itik�dın kavmî-mahalî kalıp ahl�kî cephesinin sônüklüğü ile zayıflığıdır. Burkancılık, Hinduluk, 

Mazdacılık, ôzellikle de vahiye dayalı Tektanrılı dinler çeĢidinden üstün kurumlaĢmıĢ itik�tlara intis�b 

edinceye değin kadîm devirlerin Germenleri,13 �inlileri, Cücenleri, Tatarları, Moğolları, Türkleri, 

Arap‟ları, Ġbranîleri, Ġnkaları, Mayaları, Aztekleri, Berberîleri, Zencîleri ve bu gibileri, saydığımız inanç 

düzenleri ile benzerlerinin az yahut çok telkîn ettikleri evrensel hakkaniyet, ins�f ile merh�met 

duyuĢlarından yoksun kalmıĢlardır.14 

(5) Altıncı yüzyılda Türkce konuĢan civ�r uruklar, güçlü bir devletin çatısı altında birleĢerek 

barıĢa, esenlik ile gônence ulaĢmak arzu ile ihtiy�cını duymuĢlardır. ĠĢte tarihte ilk Türk devleti olmak 

ôzelliğini gôsteren Gôktürkler, çevrelerinde yaĢayan Türkce konuĢan bütün uruklar ile boyları kendi 

siy�sî h�kimiyetlerinde toparlayıp birleĢtirmiĢlerdir. Ġmdi, Gôktürk devleti s�yesinde tekmil Türkce 

konuĢan boylar ile uruklara bundan bôyle Türk denilir olmuĢtur. 

Yedinci yüzyılda „Kôktürk‟ olan ad, bil�hare „Gôktürk‟ Ģeklini aldığı anlaĢılıyor. „Kôk/gôk‟, 

Türkcede „sem�‟, „sem�vî‟, y�nî „m�vî‟, „boz m�vîsi‟ anlamlarına gelir. „Sem�vî Türkler‟ anlamını 

taĢıyan „Gôktürk‟ün iddialı bir Ģeref lakabı olduğu �Ģîk�rdır.15 

Ergenekona bir Hun boyu olarak sığınmıĢ Türk budunu, yüz yıl zarfında toparlanıp bilinçlenerek 

Gôktürk devletini kurmuĢtur. Türkce konuĢanları devlet çatısı altında biraraya getirmiĢ, Kuzey Asyayı 

ele geçirmiĢtir. Mete‟nin eriĢtiği sınırlara ondan sonra ilk defa yeniden ulaĢanlar, Gôktürkler olmuĢtur. 

Ġrana girdiklerinden, Doğu Avrupaya geçtiklerinden, ôyleki Ġstemi Kağanın son yılında, y�nî 576‟da 

Kırımı bile zapdettiklerinden, Mete‟nin eriĢtiği sınırları dahî aĢmıĢlardır. 

Gôktürklerin p�yıtahtı �tüken, Cengiz Kağanın taht Ģehri Karakurumun altmıĢ km. kuzeyinde, 

Orhun ile Selenge (Tamur) ırmakları arasında KoĢa �aydam gôlü yakınında, BudapeĢteyle aynı 

enlemde, bugünkü Moğolistanın kuzeyindedir. 47˚ 30 enlem ile 97˚ 30 boylam. 

Gôktürk Ģehz�delerine „tiğin‟ yahut „Ģad‟ denmiĢtir. Hükümdarlar, Avarlar gibi, „kağan‟ unv�nını 

taĢımıĢlardır. Bahsi geçen unv�n, daha Gôktürklerin devrinde „h‟agan‟ Ģeklinde tel�ffuz edilir olmuĢtur. 

Doğu ile Batı olmak üzre, iki kağan vardı. �tüken‟deki kağan, Batınınkinin de �miri ve ağasıdır.16 

Lev Nikolayeviçen Gumiliyev‟e (1912-1992) bakılırsa, Altıncı ile Yedinci yüzyıllar arasında 

Türklerin, Asyanın en güçlü, en büyük devletini kurmalarını olabilir kılan „ülüĢ‟ yahut „uluĢ‟ düzenidir. 

Adı anılan düzeni Ģôyle açıklayabiliriz: Türk devleti, „uzun mızraklar‟ ile „keskin kılıçlar‟la 

kurulmuĢtur. Bu usulle de çok geniĢ sahaları Türkler, h�kimiyetleri altına alabilmiĢlerdir. „UluĢ‟ 

düzenini, bôylelikle, Türkün „cih�ngîr devlet‟ kurma tasarısının gerçekleĢtirilmesine koĢulmuĢ ana 
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yôntem olarak da kabul edebiliriz. 

„UluĢ‟ düzeni, baĢlangıçta devlet kurumlarının teĢkîlinde �mildir. Zamanla kapsamı geniĢleyerek 

toplum hayatının bütün kôĢe bucaklarını kaplar duruma gelmiĢtir. Bôylece aile iliĢkilerini düzenlemiĢ, 

mülkün bôlünmemesini sağlamıĢtır. Sonuçta geniĢ ailelerin belirmesine zemîn hazırlamıĢtır. 

550 ile 560 arasında kalan on yıllık süre zarfında Türkler, Sarı Denizden Volga ırmağına dek 

gôçebe yaĢayan boylara baĢ eğdirmiĢlerdir. Sonraki yirmi yıl boyunca da yayılmağı sürdürmüĢlerdir. 

Bahse konu geniĢ toprakları zapdetmeleriyle iĢ bitmiyor. Asıl mesele, fethedilenin elde tutulmasıdır. 

Bôylesine büyük hızla yayılırlarken, yukarıda zikrolunan gerekcelerin ıĢığında, Müslümanlık ôncesi 

devirlerin Türkleri, hükmettikleri tabaalarının sevgileri ile güvenlerini kazanamamıĢlardır. Hem kendi 

aralarındaki hizipleĢmeleri ônleyememeleri hem de hükmettikleri boyların ayaklanmalarını 

bastıramamaları, bahsi geçen durumu yaratmıĢ baĢlıca iki etkendir.17 

Az ônce, Türklerin, yüzlerce yıl yaĢayıp içerisinden çıktıkları Ģartların, ôzge toplumlarda da 

benzer ôzelliklere zemîn hazırlamıĢ olduklarından bahsettik. Ne var ki, baĢka pek çok toplumla 

paylaĢtıkları zikredilmiĢ olanların yanında, Türklerin, kendilerine mahsûs ôzellikleri de olmuĢtur. En 

eski devirlerden beri Türkler, bir kere, genellikle, kandaĢ bireylerden oluĢmuĢ yahut bôyle bir Ģeye 

inanmıĢ bir toplum olmamıĢlardır. Asena yahut Açine adlı efs�nevî diĢi kurttan türemiĢ sil�h 

arkadaĢlığına dayalı bir topluluk oluĢturduklarına inanmıĢlardır. ĠĢte, sil�h arkadaĢlığına dayalı 

savaĢcıların topluluğuna „orda‟ yahut „ordu‟ denilmiĢtir. Bahis konusu topluluk, demir iĢciliğinde 

ustadır. Topluluk, sil�hını kendisi im�l eder. Yalnız, demircilik de sil�h im�l�tı da amac olmayıp 

araçtır. Etkinlikler, ônünde sonunda, savaĢma hedefine kilitlenmiĢlerdir. Demirciliğin yanı sıra, 

kurutulmuĢ peynir ile yoğurt ve pastırma (bastırma) gibi, besinlerin hazırlanıĢı kadar, uzun bacaklı, 

uzak ve zorlu yollara yatkın yôrük atlar,18 hep bahsi geçen maksada yônelik araçlardır. SavaĢanlar, 

yaĢayan erkeklerden ib�ret değildir. �lmüĢ ataların ruhlarının dahî, vuruĢmalara katıldıklarına 

inanılmıĢtır. Sefere çıkılmadığı zamanlarda bile, „yurd‟u  „ev–çadırı‟nı beklenmedik mütec�vizlere karĢı 

korumak maksadıyla ôlmüĢ ataların ruhlarının nôbet tuttuklarına dair kan�at beslenmiĢtir. Onların bu 

hayatî kutsal gôrevlerini, eĢikte ve dumanın çıkmasına yarar boĢluk yahut açıklık gibi yerlerde if� 

ettikleri düĢünülmüĢtür. Ġsl�môncesi Kamlık dônemlerine değin gerisin geriye giden kültür arkaplanı 

kaybolunca bu kadîm iytik�dın aslı es�sı, sebebi unutulmağa yüz tutmuĢ; donmuĢ-kalıplaĢmıĢ 

uygulanıĢı ancak, çağlar boyu sürüp gelmiĢtir. Nitekim gôçer-konar gelenek ile gôreneklere bağlı 

kalmıĢ Türk boylarında  bid�yette nôbet tutan ata ruhlarını rencîde etmemek g�yesine matûf iytik�dın 

etkisiyle çadırların eĢiğine basılmadan zıplayarak içeri girilegelinmiĢtir. 

Hayat, hem doğa hem de toplum-kültür Ģartları sebebiyle, baĢtan aĢağıya müc�dele demekti. 

Temel geçim kaynağı ganîmetti. Bunun içinse savaĢmak gerekiyordu. Ġytik�dî sebeplerle, oymak 

efr�dının kendi arasında evlenmesi yasak olduğundan, kız kaçırılırdı. Bu da, savaĢma zorunluluğunun 

en ônde gelen s�iklerindendi. Ġsl�mın benimsenmesiyle yerleĢik düzene geçildikten çok sonraları bile 

„kız kaçırma‟ �deti terkedilmemiĢtir. Bu, bir çeĢit tôre biçimine bürünmüĢtür. VuruĢmalarda kılıç artığı, 

malûl olmayan, gücü kuvveti yerli yerinde erkekler, asker; devĢirilen kadınlar ise, zevce kılınmıĢlardır. 
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Tam anlamda oluĢmuĢ bir kôlelik kurumuysa yoktu. 

Kağanlığın teĢekkülüyle genelde bozkır halkı, ôzellikle de Türkler zenginleĢtiler. �ncelikle, 

dôrtbir yandan ganîmetler yağmıĢtır. Kağan, vergilerden, harac ile ganîmetlerden gelip elinde 

toplanan servetin bir kısmını, „ülüĢ‟ yahut „uluĢ‟ düzeninin koyduğu kural gereği, baĢta yakınları olmak 

üzre, ic�b eden çevreler ile kesimlere bağıĢ ve rüĢvet tarzlarında dağıtırdı. Kağanlık iktid�rını, 

savaĢarak zapdetme, bôylelikle de harac ile ganîmet devĢirme ve nih�yet rüĢvet dağıtma çarkı 

Ģeklinde anlayabiliriz. �arkın baĢlangıcı ile bitiĢi, tabîî ki, aynı noktadadır: SavaĢma gücü ile ir�desi. 

O, çaptan düĢtü mü, haraç kesmek ile ganîmet devĢirmek iĢi sekteye uğrar. Sonunda, „üleĢ‟ düzeninin 

zorunluluklarından „rüĢvet‟ için gerekli servet de tükenmeğe yüz tutar. �nderden yahut baĢtakinden 

paylarına düĢecek rızka ve yaĢamalıklara gôzlerini dikmiĢ iktid�ra yakın ve uzak çevreler, 

beklediklerini bulamayınca, yeni „ikb�l kapıları‟na çarketmekten gayrı ç�releri kalmazdı. Bu yüzden de 

uzun ômürlü devletler bir türlü vucuda getirilemedi. �oğu kere kurucusunun iktid�r ile ikb�l müddetiyle 

sınırlı „günübirlik‟ „seyyar devlet‟ler, „yıldırım orduları‟nın „sırt‟ında yüzôlçümleri yüzbinlerce, ôyleki 

milyonlarca km‟yi bulan bôlgeleri iki üç yıl gibi kısacık sayılabilecek sürelerde kendi hükümr�nlık 

sahaları kılabilmiĢlerdir. Devlet, kağanın Ģahsında k�imdir. O, devletin kutsal, ôyleki tanrısal ortasıdır, 

merkezidir. Ġsl�m devirlerinde birtakım değiĢikliklere uğramakla birlikte, bu devlet anlayıĢı, es�sında 

Gôktürklerden Osmanlılara değin sürmüĢ kesintisiz bir gelenek çizgisidir. 

ġu bildirdiklerimizi tekrarlarsak: Kağan ve onunla birlikte savaĢanlar, „devlet-olma‟nın, 

„devletliliğ‟in ta „kendisi‟dirler: „Ordu‟, „orda‟¨„orta‟. Ayrıca, „otağ‟ın, „oda‟ ile „ateĢ‟ demek olan „od‟un 

dahî, „orta‟yla kôkdeĢlikleri güclü bir ihtim�ldir. 

(6) „Uzak Asya‟daki savaĢcılık ile hayvancılık-çobanlık dônemlerinde Türklerin toplum ile 

savaĢma düzenleri, ongunları (Fr totème) olan kurdun sürü yaĢayıĢı ile avlanıĢını andırması dikkat ve 

ilgi çekici bir vakıadır. Nesiller boyu kurtla yakın tem�sta yaĢamıĢ Türk oymaklarından kimi bilge 

ermiĢler, bu hayvanın davranıĢlarını dikkatlice izlemiĢ olmalılar. Tesbîtleri ile çıkardıkları sonuçları, 

aldıkları ibretleri kendi toplumlarının hayatına uyarlayıp uygulamıĢlardır. �ylesine zorlu tabîî ve 

coğrafî Ģartlar muvacehesinde kalkıp geyikler ile ceylanları kendilerine ôrnek alacak değillerdi ya; 

yahut gül ile bülbül muhabetleri üstüne Ģiir düzecek h�lleri de yoktu! Bütün mesele yaĢayakalmaktı. 

Buysa, gücün kudretin yüceltilmesini zorunlu kılmıĢtır. Gücün kudretin yüceltildiği ortamda vurgulanan 

„erkeklik‟tir. 

1900‟lerin ortalarına değin „erkeklik‟ deyimi Türkcede „dayanıklılık‟, „baĢ eğmezlik‟, „sağlamlık‟, 

„sağdıklık‟, „ahde vef�‟, „sôzünde durmak‟, „güvenilirlik‟, „inanmıĢlık‟, „�dillik‟, „hakbilirlik‟, „arkadaĢlık‟, 

„sırtını dônmemek‟, „ağırbaĢlılık‟, „h�l ile hareketlerde kıvırmama‟, „yürüyüĢte kırıtmama‟, „sôzleri peltek 

ve yayarak tel�ffuz etmeme‟, „iliĢkilerde etkinlik (faillik) ile muktedirlik‟, „zayıfa, yaĢlıya, çocuk ile 

kadına sil�h çekmeme‟, „kadın karĢısında hakbilir olmakla birlikte, çıt kırıldım kib�rlıklara tevessül 

etmeme‟ anlayıĢını temsîl edegelmiĢtir. Tabîî, bu, münhasıran Türklere mahsûs olmayıp baĢka belli 

birtakım milletlerin dillerinde19 dahî karĢılayabileceğimiz bir zihniyet ve onu temsîlle yükümlü 

kavramdır. 
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„Erkek‟, haddiz�tında, „er‟den20 gelir. Ondan „güc‟, „kudret‟ anlamındaki „erk‟ türetilmiĢtir. „Erk‟ 

de, „bel vermeyen‟, „kendi baĢına karar verebilecek yetideki kiĢi‟, y�nî „hür‟ demek olan „erkin‟i tevlîd 

etmiĢtir. �ağdaĢ Doğu Türkcelerinde „hür/lük‟ karĢılığı olarak, nitekim, „erkin/lik‟ kullanılır. 

(7) Türk kağanlığı çatısı altında „budun‟un aslî efr�dının yanı sıra, mağlûb edilmiĢlerden 

ayakta kalanlar ile kendi ülkelerinde barınamayanlar yahut �in‟e t�bî olmağı reddedenler dahî yer 

almıĢlardır. ĠĢte, bunların tümü Türk „budun‟unu oluĢturmuĢlardır. Burada „budun‟, kandaĢlığı es�s 

alan „kavimlik‟ten (Y ethnos) ziy�de, „halk‟ ve/ya „millet‟ (Y demos) anlamındadır. Nasıl bir halk yahut 

millet? Eli sil�h tutan savaĢcı halk yahut millet anlamında ve Türkceye mahsûs bir deyimle „orda‟ 

yahut „ordu‟dur. Tekrarlayalım: „Orda‟, bir kavmî (Y ethnikos) ôbek olmayıp teĢkil�tlanmıĢ savaĢcılar 

topluluğu anlamındadır. 

Altıncı yüzyılda Türk ordası, „oymak‟lardan (kabîle) oluĢmuĢ „boy‟lar (aĢîret) birliği, y�nî „uruk‟tur. 

Gôktürklerin oluĢmasıyla „uruk‟, siy�sî-hükmî bir kimlik kazanmıĢ, devletleĢmiĢtir. Gôktürklerin „halk-

devlet‟ birlik ile bütünlüğüyse „budun‟u teĢkîl etmiĢtir. „Budun‟un „devlet‟i ile „ülke‟sine „il‟ yahut „el‟ 

denilmiĢtir. 

Kavmî es�sa dayalı toplum türüyle Eski Türklerde karĢılaĢılabilinir miydi? KarĢılaĢılır. Bôylesi bir 

topluma „kun‟ denmiĢtir. Ne var ki, „kun‟ tarzı toplum, hep geri planda kalmıĢtır. Türk tarihine 

damgasını asla basamamıĢtır. Hele Müslümanlığa intis�b edildikten sonra kıyıda kôĢede kalmıĢ kimi 

gôçer-konar boyların boyutunu artık aĢamaz olmuĢtur. Genelde silinip kaybolmuĢtur. 

(8) Kuzey Doğu Sibirya da yaĢayan ve Moğolların etkisinde kalarak Kam (ġaman) olan kimi 

Türk oymakları dıĢında Türkler, bid�yette, Gôktanrı (T�]ri) dinindendiler. Bu dinin peyg�mberi, Vahiy 

verisi Tebliği, tapınağı, ib�det Ģekilleri ile ruhb�n taifesi olmamıĢtır. Gôktanrı, Allaha benzer Ģekilde 

�lemlerin Rabbı olmayıp Türk budununa mahûs bir tanrıdır. Gôk, yer yahut toprak ile su, kutsaldılar. 

�lüler ya tahnîd edilir (mumyalanır) ya da gômülürlerdi.21 

Eski Türklerde kôlelik ile c�riyelik yoktu. Türkler, kendi toplumlarında kôle yahut c�riye 

olamazlardı. Hepsi hür ve savaĢcıydılar. Küçük yaĢlarda ok atmak baĢta gelmek üzre, sil�h kullanmak 

ile ata binmeği ôğrenirlerdi. Askerî sıradüzeni ve niz�m intiz�m es�stı ve toplumun tamamına Ģ�mildi. 

Kôleler ile c�riyeler, ya esir düĢmüĢlerden temîn olunur ya da satın alınırlardı. Kadın dahî, ata biner, 

sil�h kullanır ve ôrtünmezdi. Bununla birlikte, ôncelikle asilz�deler arasında olmak üzre, kôpzevcelilik 

(Fr polygamie) yürürlükteydi. Domuz eti yenmezdi. Bunu komĢuları Tunguzlar (to]uzÆdomuz) ile 

Moğollar yerler. B�kirelik ile iffete büyük ônem atfolunurdu. Domuz eti yemek gibi, kadınını ikr�m edip 

b�kireliğe ônem vermemek de, Moğolluk al�metinden sayılırdı. Irza geçmenin cez�sı id�mdı. Meğer 

ki tec�vüze uğrayan kızoğlankız yahut dul olsun ve o erkekle evlenmeği kabul etsin. 

(9) Türkler, gôçebeliğe eğilimli olup soğuk iklimin insanıydılar. Zora dayanıklı olağanüstü 

olumsuz Ģartlarda yaĢamağa yônelik eğitilirlerdi. Yine, soğuklara uygun giyinirlerdi. Nitekim „to]‟ (Fr 

pantalon), „ye]‟ (veste), „yelek‟ (gilet) ile çizme hep Orta Asya menĢeli giysiler olup Ġran üzerinden 

ôzge yôrelere yayılmıĢlardır. 
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(10) MelezleĢmiĢ Eski Türkler,22 açık renk, gôk (m�vî, yeĢil, el�) gôzlü, sarıĢına yakın 

kumraldılar. Gôzleri çekik olmayıp daha ziy�de badem Ģeklindeydi. Elmacık kemikleri de çıkık değildi. 

Değirmi yüzleri vardı. Ak ve duru tenliydiler. Mek�nlarını değiĢtirdikce, yeni yerleĢtikleri yerin 

insanlarıyla kolayca karıĢmıĢ, zamanla onların ĢekliĢem�illerini almıĢlardır. Doğu ile kuzeye gôçenler, 

Moğol; batıya yônelenlerse, Ġran, Arap, Kafkas yahut Slav çeĢidinden halkların beĢerî biçimlerine 

bürünmüĢlerdir. 

Türkler, yerleĢtikleri coğrafyalarda yaĢayanlarla her türlü tem�sı kısa sürelerde kurmağı, ôyleki 

f�tih ve h�kim oldukları toplumlarla bir yahut birkaç nesil zarfında „hemh�l‟ olmağı becermiĢlerdir. 

Dinleri ile dillerini diğer kavimlere benimsetmek çabasını dahî gôstermemiĢlerdir.23 

(11) �inliler, Açina hanlarının tabaasına T‟u-kiu yahut T‟u-kiü demiĢ olduklarından yukarıda 

bahsettik. Bu sôz, Eski Türkcede „Türk‟ demek olan „Türük‟ten geldiği sanılır. „Türük‟ün çoğulunun 

Türk+üt (Türk+ler) olduğu P. Pelliot tarafından ône sürülmüĢtür. Aslında, Pelliot‟a gôre, „Türküt‟ün 

„~üt‟ü Türkce değil, Moğolca çoğul ekidir. Nih�yet, bütün siy�sî deyimler, Eski Türkçede Moğolca 

çoğul ekini almaktaydılar. Bundan dolayı da Türkçeye bu erken çağlarda bile, ecnebî dil unsurlarının 

karıĢmıĢ olduğunu gôrüyoruz. 

„Türk‟ sôzü „güclü‟, „sert‟ anlamına gelmektedir… Açina, 439‟da Gobinin kuzey kesimlerine bu 

dili kullanarak gelmiĢtir. Açina, aslında „kurt‟ demektir. Açinanın yanı sıra, Türkcede „kurd‟a „bôri‟/„buri‟ 

yahut „kaĢgir‟/‟kasgir‟, Moğolcadaysa „Ģonocino‟ denilirdi. „A‟ takısı �incede saygı if�desi olarak 

kullanılır. ġu durumda Açina „asil kurt‟ demektir. Kurt, haddiz�tında, Türklerde kutsal kabul edilmiĢtir. 

Zir� kimi efs�nelerde diĢi, kimisindeyse erkek kurttan türediklerine inanırlardı. Türklerden farklı olarak 

Tunguzlar domuzdan, Moğollar domuz ile kôpekten, Tibetliler ise kôpekten geldiklerine inanmıĢlardır. 

Bu yüzden olsa gerek, Osmanlı‟nın erken devirlerine değin Türkler, Moğollar ile Tibetlileri hor 

gôrmüĢlerdir.24 

Türk adı bin beĢ yüz yıl boyunca birkaç kez anlam değiĢtirmiĢtir. Açina tiginin (Fr prince) 

çevresinde toplanıp Altıncı ile Sekizinci yüzyıllar arasında küçük bir halk olarak varlığını sürdüren 

Türkçe konuĢan Türkler „orda‟ Ģeklinde adlandırılmıĢlardır. Fakat yine Türkçe konuĢan diğer komĢu 

milletler Türk olarak anılmamıĢlardır. Ġlk defa Yahudî asıllı Ġranlı bilgin Fazlullah ReĢîdeddîn el-Tabîb 

(1247-1318), bir ihtim�l, dilleri arasındaki farklılıklara dayanarak Türkler ile Moğolları birbirlerinden 

ayırdetmiĢtir. Günümüzdeyse, aralarında kavmî bağlar bulunmayan kimi toplumlara bile, ortak dilleri 

Türkce olduğundan, Türk denmektedir.25 

Sonuçta, Altay dağları ile eteklerinde geniĢ ormanlık ile bozkır Ģartlarında kaynaĢarak yaĢamıĢ 

„Türküt‟, y�nî Türkler, Altıncı yüzyılda devletleĢme becerilerini tarih sahnesine çıkarmıĢlardır. Yakın 

yahut uzak çevrelerinde yaĢayan ôteki halklarla da giderayak karıĢıp kaynaĢmıĢlardır. 

(12) Zamanla kurulan devletlerden en kayda değer olanları Doğu ile Batı Gôktürkler ile 

Uygurlardır. Gôktürkler, Orta ile Kuzey Asyalı boylara mahsus Kamlık (ġamanlık), ôncelikle de 

Gôktanrı gibi, iytik�t manzûmelerini benimsemiĢken, Uygurların ôncelikle üst toplum tabakaları daha 
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ziy�de Burkancılık (Budhacılık), Taoculuk, Doğu Hıristiyan mezheplerinden Nasturîlik ile ôzellikle 

Mazdaklık gibi yaygınlaĢmıĢ dinlere intis�b etmiĢlerdir. 

Kurulduğu 545 ile 600 arasında en parlak devrini idr�k eden Gôktürk devleti ile Uygurlar ortak dil 

kullanır ve iki taraf yer yer gôçebeyken, aralarındaki „tic�ret iliĢkisi‟ ni pekiĢtirmiĢlerdir. 

(13) Hsiung-Nulardan itib�ren gerek Gôktürkler gerekse Uygurlar, Doğu medeniyetleri 

c�miasına mensuptular. ġu da var ki, toptan medenîyetleĢmiĢ kültürlerden değildiler. �ünkü gerek 

Gôktürk gerekse Uygur dônemlerinde Türklerin ancak bir bôlümü medenîyetleĢmiĢ h�ldeydi; hatt� 

bunların bir kesimi de felsefîleĢmiĢ medeniyet merh�lesine ulaĢmıĢtır. ġu durumda, Türklerin bir kısmı 

konar-gôçer h�lde yaĢarken, bir bôlümü de yerleĢerek hayvancılıkla, tarım ve zanaatla 

uğraĢmaktaydı. Zamanla ĢehirleĢip26 devletleĢmiĢlerdir.27 ĠĢte, tarihte en geniĢ coğrafyaya yayılarak 

yaĢamıĢ olan Türklüğün bir bôlümü konar-gôçer kültürlerinin ôzelliklerini sergilerken, bir baĢka kesimi 

de Doğu c�miasının medeniyetlerinden olmuĢtur. Müslümanlığın kabulüyle Türklük, bu dağınıklıktan 

kurtulmuĢtur. 

(14) Türklük, haddiz�tında, h�lli müĢkül bir meseledir. „Kadîm‟ yahut „Eski Türk‟ denilen olayın 

kapsamı nedir? Gôktürkler dıĢında Türk adıyla anılan ôzge bir devlet yoktur. Uygur, Kırgız, Tatar, 

Peçenek gibi halklar Türkce konuĢmakla birlikte, kavmiyet bakımından Türk müydüler, bilmiyoruz. 

Türkce, aĢağı yukarı mil�dî yıllardan beri kuzeydoğu ile Orta Asya boylarının ortak bildiriĢme 

aracı olduğu biliniyor. �yleki Cengiz Kağanla birlikte büyük devlet boyutuna eriĢen Moğolun üst 

seviyedeki erk�nı da Türkçe bildiriĢmiĢtir. „Türklüğ‟ün bir ucunda „Gôktürk‟, ôbüründeyse „Osmanlı‟ 

durur. Bu iki tarihî durağı birbirine bağlayan hat „Oğuz‟dur. Gôktürk ile Oğuz, bir ve aynı varlığın iki 

farklı adlandırılıĢı mıdır? Yoksa Gôktürkün „Türk‟ü kavmin adı olup da „Oğuz‟, efs�nevî kurucudan 

mülhem beğlik yahut kağan h�ned�nının ünv�nı mıdır? Açık seçikçe bilmiyoruz. Bildiğimiz sonraki iki 

Türk cih�n devleti Selçuklu ile Osmanlı‟nın gerek en üst id�reci taifesi, demekki h�ned�nı gerekse 

temel toplum unsurunun, Oğuz olduğudur. Aslında „ok‟un çoğulu, y�nî günümüz Türkcesinde „oklar‟ 

demek olan „Oğuz‟28, bir „boylar birliği‟dir. DeğiĢik Türk oymakları ile boylarının birliğine „Oğuz‟ 

denmiĢtir. Bunlardan biri olan „Kayı‟ aĢîreti yahut oymağı, cih�ngîr Osmanlı devletinin altı yüz yirmi üç 

yıllık h�ned�nına vucut vermiĢtir. 

(15) Türk dilleri ile lehçeleri topluluğuna gelince; bunların, dilbilim kapsamındaki genetik 

sınıflama uyarınca akrabası var mı, yoksa yeryüzünde tek baĢına kalmıĢ bir ôbek midir, bu da, 

seçikce bilinmiyor. Türk dilleri29 ôbeğinin  bağlı bulunduğu düĢünülen „Altay‟ dilleri ailesi, henüz, 

varsayımdan ôteye geçemiyor. Türkce gibi, bitiĢken olan, yalnızca, onun akrabası sanılan Moğalca 

değildir. �ylesine bol ayıda bitiĢken dil var ki, ĢaĢırmamak elde değil. Bahsi geçen bitiĢkenler, Güney 

batı Asya‟nın kadîm medeniyet dili Sümerce ile ekvator kuĢağından itib�ren Afrika‟nın güney 

yarısında yaygın Bantu dillerinden tutunuz da, Hindin güney yarısındaki Tamil dillerine; Amerika 

kıtasının Kızılderili ile Ġnuit (Eskimo) dillerinden Macar–Fin–Ugur dillerine varana dek olağanüstü 

geniĢ bir sahada yürürlüktedirler. Bunların bitiĢken olma ôzellikleri, dilbilim bağlamında genetik 
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bakımdan akraba oldukları anlamına gelmez. Bahsettiğimiz biçimce (Fr morphologiquement) 

benzerliktir. 

3. Medeniyetlerin KesiĢtiği 

Coğrafya: Orta Asya 

Düzlükleri 

(1) Orta Asya‟nın coğrafî hudutlarını bir çırpıda tayîn etmek imk�nsızdır. Haritaya kabataslak 

tarzda gôz attığımızda, Orta Asya‟nın, batıda Aral gôlünün ortasından geçen 60˚ doğu boylamı ile 

doğuda Yakutsk‟tan geçen 130˚ doğu boylamı, kuzeyde Lena ırmağını güneyden kesen 60˚ kuzey 

enlemi ile güneyde HindukuĢ dağlarını ortadan kateden 32˚ kuzey enlemi arasında kalan aĢağı yukarı 

10,735,000 km2‟lik30 muazzam geniĢ bir araziye yayıldığını gôrüyoruz. Bu sahanın güneyinde 

yeryüzünün en yüksek sıra dağlarından Himalayalar ile HindikuĢların; orta kesiminde Altaylar, 

Karakurum ile Tanrı dağlarının, uçsuz bucaksız Gobi, Taklamakan, Karakum ile Kızılkum çôllerinin, 

BalkaĢ ile Baykal gôllerinin; batıda Aral gôlü, Seyhun ile Ceyhun Irmakları‟nın; kuzeyde de güney 

Sibirya ovaları ile kesîf çam ormanları olan Taygaların yer aldığını gôrüyoruz. Himalayalar gibi, deniz 

seviyesinden 8000 küsur m. yüksekliklerden, Turfan ovası gibi, 170 m. aĢağılara inilebilir. Sıcaklık, 

güney Sibirya ovalarında kıĢın -35˚ düĢebilirken, çôllerin b�zısında 45˚ye dek çıkabilir. Nitekim b�zı 

yôrelerde gündelik sıcaklık farkı, 90 ile 95˚sgr‟a dek varabilir.31 

Bu dağlarla, ormanlarla, çayırlarla ve bozkırlarla kaplı, sert iklimlerin hüküm sürdüğü açık 

denizlerden uzak, pek geniĢ, zorlu, engebeli arazî, güneydoğusundan güneyine, güneybatısı ile 

batısına doğru uzanan �in, Hint, kadîm Ġran (Pers) ile Roma-Bizans gibi tarihin kaydettiği en parlak 

medeniyetleriyle çevrelenmiĢ bir bôlgedir. Buranın bağrından sôkün edip Avrasya anakarasının dôrtbir 

yanına dal budak salmıĢ olan sert, savaĢcı ruhlu kiĢilerin oluĢturduğu gôçebe, yarı-gôçebe, bozkır 

toplumlar, bôlgenin sınır kesimlerinde adı anılan medeniyetlerle süreklice etkileĢmiĢlerdir. Yine burası 

birçok konuda tarihe ilkleri yazdırmıĢ bir bôlgedir. Bunların baĢında, aĢağı yukarı M.�. Ġkinci binden 

itib�ren, atın binek hayvan olarak kullanılması gelir. Bunun yanında, ata binmeğe uygun giyecek (to]), 

eyer, üzengi, mahmuz v.s. saymak gerek. Ata binilerek, yer değiĢtirme, yol alma hususunda devrim 

yaratılmıĢtır. Muazzam mes�feler, o devirlere gôre, nisbeten pek kısa sayılabilecek sürelerde 

katedilebilir olmuĢlardır. 

Mızraklı, kalkan ile kılıçlı ağıraksak yaya savaĢcıdan farklı olarak Orta Asya bozkırlarının ok ile 

yaylı binicisi, olağanüstü hareket k�biliyeti gôsterir. Hücuma kalkarken hil�l biçimini çizen bu hızlı 

biniciler, yakınlarında yaĢayan baĢta kurt olmak üzre, yabanî avcı hayvanlarda gôrdükleri gibi, 

hasımla karĢılaĢınca, birden sırtlarını dônerek kaçarcasına vuruĢma meydanından çekilirler. 

Kaçtıklarını sanan düĢman, salkımsaçak ya peĢlerine düĢer ve aksi istik�mette hızla yol alanların at 

üstünde dônerek fırlattıkları oklara hedef olmak suretiyle zaiyat vermeğe baĢlar ya da ganîmetin 

üstüne üĢüĢür. Her iki durumda da, düĢmanı sındırarak mahvederler. Vur-kaç yôntemini uygulayarak 

çete savaĢcılığının ôncüsü olmuĢlardır. ĠĢte bu yôntemle savaĢmak suretiyle, en hızlı aracı, savaĢ 



  481 

arabası olan baĢta �inliler ile Farslar olmak üzre, etraflarındaki yerleĢik medeniyet toplumlarını iki de 

bir vurmuĢ, sonunda da topraklarını ele geçirmiĢlerdir. Fakat, bir kısmı dahî, boyundurukları altına 

aldıklarının bağrında erimeğe yüz tutmuĢtur. Erimeyenlerse, ya yerlerinde yurtlarında kalıp devlet 

kurmuĢlar ya da tası tarağı toplayıp gôç yollarına düĢmüĢlerdir. 

Orta Asyada Hunların varsayılı halefi olan iki merkez güc, Türkler ile Moğollar,32 savaĢcılarını 

„on‟luk sayı düzenine gôre tertiplemiĢlerdir. SavaĢan birliklerde esası atlılar yahut biniciler (ET atlığ) 

teĢkîl etmiĢtir. Piy�deyse („yadağ sü‟= yaya asker), ônemsizdir. Atla yürütülen çarpıĢmalarda sürat 

olağanüstü bir etkendir. VuruĢmanın tekmil seyri sôzü edilen üstün sürate gôredir. Bu durum, yalnızca 

vuruĢma sırasında değil, savaĢın tamamı için de geçerlidir. Her savaĢcı (y�nî „çeri‟=asker), uzun sefer 

boyu kendikendisine yeter tarzda donatılmıĢtır. Bundan dolayı uzun seferlerde i�Ģe derdi en aza 

indirilebilinmiĢtir. Ondalık sayı düzeni uyarınca tertiplenmiĢ birlikleri oluĢturan savaĢcılar, topluca 

olduğu kadar, ic�bında, tek baĢlarına da yiğitce, ustalıkla, sabır ve inatla dôğüĢürlerdi. Hareketlilikleri 

ve inatlarıyla Ortaçağ Latin dünyasında ongunları olan kurtla bir ağızda Ġtalyanca bir deyimle anılır 

olmuĢlardır: “La bestia senza pace” (“huzursuz hayvan”).33 “Hayvan”dan kasdolunansa, „kurt‟tur. 

“Durup dinlenmeyen”e gelince: „Pes etmeyen, istirahata çekilmeyen; saldıran, çekilen, dônüp yeniden 

saldıran‟ demektir. Orta Asya bozkır boylarının bahsi geçen çarpıĢma, muharebe tarzı ile zihniyeti, M. 

ônceki çağların Ġskitlerinden, Hunlarından M. sonraki devirlerin Moğollarına, Tatarlar ile Türklerine -

Timurlenk ile halefleri, Selçuklular, Kôlemenler ile Osmanlılara- değin kesintisizce sürüp gelmiĢtir. 

Karada vuruĢmalarında baĢgôsteren bu savaĢma tarzı, 1400‟lerin ortalarından itib�ren kendisini git 

gide Osmanlı Türklerinin deniz muharebelerinde dahî gôsterir olmuĢtur. Bütün bir yaĢama anlayıĢı ile 

ufku, dünyagôrüĢü ile teĢkil�tlanma ôğretisi, Orta Asya menĢeli toplumların, ôzellikle de Türklerin 

tarihi boyunca savaĢma ile savaĢcılık üstüne bin� olunmuĢtur.34 Bahsettiğimiz yaĢama anlayıĢı ile 

toplum düzeni kendisine mahsus birtakım ôzellikler taĢır; Ģôyle ki: Atasoylu ile ataerkil aile niz�mı; 

kôpzevcelilik; evlenmenin ardından kadının, kocasının aile efr�dına, topluluğuna katılması; erkeğin 

savaĢcı olma keyfiyeti ile buna bağlı sıkı ve tutarlı namus ile dürüstlük, arkadaĢlık (iki savaĢcının sırt 

sırta vererek dôğüĢmesi tasavvuru) ile dayanıĢma anlayıĢı ve kadın-erkek birlikteliğinin vurgulanması. 

Kültür -burada sôz konusu olan Türklüktür-, belli bir -bu arada Ġsl�m- medeniyet dairesine uyarlandığı 

ôlçüde kadın-erkek birlikteliği Ģartı da tavsamıĢtır. Pek�l� baĢka birçok toplumda da savaĢcılık eğilimi 

izlenebilir: Prusya Almanları, Romalılar, Japonlar, Masai çeĢidinden kimi Afrikalı yahut Apaçe, 

Komançe, Navajo ile �eroki gibi Amerika Kızılderili boyları yahut da Kafkasyanın �erkezleri ile 

�eçenleri sôzgeliĢi. Ama savaĢcılık bu saydığımız kavimlerin yahut boyların ya bütün geçmiĢlerine 

yayılmıĢ değildir ya da yayılmıĢsa bile onların kendileri tarihte etkin bir konumda olmamıĢlardır. ĠĢte 

sıraladığımız etkenlerden ôtürü, ister Hunların ahf�dı isterse Ġskitler gibi Ġran kôkenli olsunlar, baĢta 

Türkler olmak üzre, Orta Asya çıkıĢlı kavimler, tarihte ôzel ve ôzgün bir mevki tutmuĢlardır. 

Gôktürkler, Altıncı ile Yedinci yüzyıllarda ôteki Türk kabîlelerinden daha fazla Moğolî 

gôrünüĢlüydüler. Buna karĢılık, Uygurlar, ataları -y�nî bir kısım Hunlar- gibi, kızıl, uzun saçlı 

Avrupalılara benziyorlardı. �in tasvirlerinde Uygur, koca burunlu, iri gôzlü, alt dudaktan baĢlayan 

sakallı, gür bıyıklı, kalın kaĢlı olarak gôsterilmiĢtir. Uygur hôyüklerinde giriĢilmiĢ kazılar, bahsi geçen 



  482 

ôbeğin kesinlikle Arî gôrünümünde olduğunu ortaya koymuĢtur. 

Gôktürkler ile Uygurlar arasında benzemezlikler ile huy farkları dahî vardır. Her ikisi de 

savaĢcıdır. Gôktürkler, han ile tarhanlarına aĢırı raddede bağlı bulunmalarına karĢılık, Uygurlar 

bağımsızlıklarına düĢkün kabîleler olarak belirli bir yônetimin çatısı altında birleĢmekten 

kaçınmıĢlardır.35 

Yer yer ve zaman zaman devlet kurmuĢ Orta Asya‟nın bu bozkır savaĢcı toplumlarından tarihte 

en ziy�desiyle ses getirmiĢ olanlar, Türklerdir.36 Onların da tarihte en gôrkemli baĢarısı, kurmuĢ 

oldukları „Yeni zamanlar‟ın en uzun ômürlü olanlarından imparatorluk ülkü devleti, Osmanlı‟dır. Onu 

da, uzun ômürlü imparatorluk ülkü devleti b�bında bir çırpıda �in‟in, Sasanî ile Roma‟nın saffında 

sayabiliriz. 

Ġklim ile topoğrafya Ģartları itib�rıyla yeryüzünün en amansız yôrelerinden biri olma ôzelliğini 

gôsteren Orta Asya‟nın erkeği, hatt� kadını da, sert, inatçı, tavîzsiz miz�çlıdır. SavaĢmak ir�desi, ona 

�rız olmayıp onun cevheridir. Filhakîka, 1800lerin baĢlarında Malaya‟da bir Ġngiliz memuru olup da 

insan tabiatını ilk elde iklimin tayîn ettiği kan�atını taĢıyan John Turnbull Thomson, kanısını bize Ģôyle 

bir gôzlem verisiyle temellendiriyor: 

“…Malaya‟nın (Straits) mayıĢtırıcı, miskinleĢtirici, hûly�lı havaları yerine, dostumuz Mek,kavi, 

Altayların, adamı çelikleĢtiren berk ikliminde yetiĢseydi, (Hz) Ali‟nin aman tanımaz mutaassıp takîpcisi 

ve tarafdarı olurdu.” 37 

Avrasya anakarasının coğrafî merkezini teĢkil eden Orta Asyadan dôrtbir yana doğuya ve 

kuzeye: Ġç Sibirya‟dan Kuzey Buz Denizi kıyılarına dek: Yakutistan; güneye: Afganistan, kuzey ile orta 

Hindistan (ôzellikle Penc�b ile Ġndüs v�dileri); batıya: Ġran, Irak, Suriye, Mısır (ôzellikle Kôlemenler), 

Rusya ovaları gôçen Türk boylarının, kimliklerini muhafaza edebilmiĢ oldukları iki yôre var. Bunlardan 

biri, Rusya ovaları Altınordu‟nun bakîyesi Kazan Tatarları, ôtekisi de, Selçuklu-Osmanlı Ģemsîyesi 

altında neĢvünem� bulmuĢ Kafkas (ôzellikle Azarbaycan) ile Anadolu (kısmen de Balkan) Türkleridir. 

Her iki geniĢ bôlge, gerek iklim Ģartları gerekse yerĢekilleri (Fr topographique) ôzellikleri bakımından 

„anayurt‟38 Orta Asya‟yı andırmaktadır. ĠĢte, ana insan kaynağını Kafkasya ile Anadolu Türklerinden 

sağlayıp Ġsl�mın kutsal mir�sı ile em�netini üstlenerek, bir ôlçüde, atası ve selefi Selçukluyla birlikte, 

Osmanlı Türkü, „Devletiebedmüddet‟ ile „Cih�n h�kimiyeti mefkûre‟lerini bir bayrak gibi bin yıl boyu 

taĢımıĢtır. 

4. Ġmparatorluk Devlet 

�lküsünün Tarihî Kaynağı 

“Dar çevremizden çıkıp da dünyamızın kalan kısmını bir fasıl gôzden geçirelim. Koca Türk 

(P�diĢ�h), değiĢik dinden yirmi milleti barıĢ içerisinde id�re ediyor. Ġstanbul‟da iki yüz bin Rumun 

güvenliği tam… Türk yıllıklarında (annales) bu din topluluklarının herhangi birinden kaynaklanmıĢ bir 
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ayaklanmadan bahis yoktur. Hangi bôlgeye giderseniz gidiniz: Filistin‟e, Acemistan‟a, Tataristan‟a, 

hepsinde aynı hoĢgôrüyü, sulhu sükûnu yaĢayacaksınız” François Marie Arouet Voltaire: “Traité sur la 

Tolérance”, (“HoĢgôrü üstüne Deneme”), 44.s. 

Tarihe adını kazımıĢ milletler, güçlü bir ülkünün ısrarlı takîpcisi olmuĢlardır. KarĢı konulmaz 

cinsten bir çağırının39 açık bir biçime bürünmüĢ h�line ülkü diyoruz. DeğiĢik milletlerin ülküleri de 

farklı olmuĢtur. Kimisi bunu �inliler ile Hintlilerde gôrdüğümüz gibi bilgelikte, kimisi bilgelik ile 

edebiyatta -Ġranlılarda, sôzgeliĢi-, kimisi, devlet yônetme sanatı ile hukuk -Romalılarda-, Vahiy dinine 

n�il olma ve yayma -Ġsrailliler ile Araplar-, edebiyatta -Ruslar ile Fransızlar-, kimisi sanatların hepsinde 

ve zanaatta -Ġtalyanlar-, felsefe-bilimde -Yunanlılar-, kimisi hem devlet yônetme, hem askerlik 

sanatlarında, hem keĢif ile fetihlerde, hem tic�rette, hem fen hem de edebiyatta -Ġngilizler-, kimisi de 

felsefe-bilim, fen, musıkî, edebiyat ile askerlik sanatı gibi, hemen hemen bütün sahalarda 

gerçekleĢtirmiĢtir -Almanlar-. �lkü, Türkün ruhundaysa, Almanda, Ġngiliz ile Japonda gôrdüğümüz gibi, 

askerlik ile savaĢma sanatında tecelli ettirmiĢtir. Ama bunun yanında, Türk, bir baĢka tarihî ôzelliğiyle 

daha tem�yüz etmiĢtir; o da, devlet kurup yônetme hüneridir. Hangi cins devlet? Kan bağını 

tazammun etmeyen imparatorluk devleti. Müslüman olunmadan ônce imparatorluk devletinin ülkü 

içeriği müphemdi. O h�lde, nasıl olmuĢtu da imparatorluk devletine geçilebilinmiĢtir. Kadîm Türklerin 

ongun ôzelliği ile aile yapısının incelenmesinden, onların, „dıĢevlilik‟ (Fr exogamie) yaptıkları 

sonucuna varıyoruz. Yakın kan bağı evliliği yasaktı. Aile, ataerkil40 ve çoğunlukla tekeĢli41 olup 

atanın soyuna gôre y�nî, atasoylu (Fr patrilinéal) yürürdü. Bu sebeple Türkce, atasoyuna gôre 

düzenlenmiĢ ayrıntılı bir terimler dağarına m�liktir: SôzgeliĢi „ata‟ (L pater); „ana‟, ôg (L mater); „oğul‟ 

(filius); „kız‟ (filia); „ağa‟, „ece‟ (büyük erkek kardeĢ, ağabeğ; L frter), „ini‟ (küçük erkek kardeĢ), „aba‟ 

(büyük kız kardeĢ, abla; L soror), „singil‟ (küçük kız kardeĢ); „abaga‟ (OsmT amca; L patruus); „tagay‟ 

(dayı; avunculus); „kelin‟ (gelin gelmekten, y�nî koca evine gelen; L nupta, sponsa); „küdegü‟, „kübek‟ 

(güvey; sponsus)…42 

Hikmetisebebi (Fr raison d‟être) savaĢ ve savaĢcılık olan bir toplumun, aile yapısı bakımından 

atasoylu ve ataerkil olması olağandır, doğaldır. Dün de bugün de Türklerde ata tarafının Türk soyuna 

dayanan bir hatdı takîb etmesine karĢılık, anne yakasının bôyle olmaması sık rastlanır bir vakıadır. Bu 

hususun en tanınan kanıtıysa, yeni çağlarda kesintisiz en uzun sürmüĢ h�nedanlardan olan 

Osmanoğullarının soyağacıdır. Orada da nitekim, ata tarafı hep Türk soy çizgisini izlerken, anne farklı 

menĢelerden çıkagelir. Ġsl�mı benimsemeden ônceki devirlerinde annesoylu (Fr matrilinéal) bir yapı 

taĢımıĢ oldukları anlaĢılan Malaylarda, mesel�, durum, Türklerdekinin tersinedir. Onlarda anne 

Malayken, ata farklı soylardan gelebiliyor. Ġnanç düzenleri bakımından „içevlilik‟ (Fr endogamie) 

kuralına bağlı boylardan neĢet etmiĢ toplumlardaysa, anne de ata da aynı soydan oluyor. Bu çeĢit 

toplumlar, milletleĢebilmiĢlerse, sôzgeliĢi Moğollarda, Ġsraillilerde, �inliler ile Almanlarda gôrdüğümüz 

gibi, milliyetleri kavmî tabana oturmuĢtur. Kavimlilikten bir türlü kurtulamamıĢ olduklarından, mesel� 

Türklerin, Ġranlıların, Romalıların, Fransızlar ile Ġngilizlerin imparatorluk devletlerini sahiden tesîs 

edebilmiĢ değildirler. K�h kavmî esaslı devlet, k�h imparatorluk devleti kurmuĢ olanlarsa Araplardır. 

Emevî devleti ilkine ôrnekken, Abbasîler de sonrakisini temsîl etmiĢlerdir. 
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5. Yüce Gôrev (Misyon) Uğruna 

YaĢananlarla, �lküsel Hayat 

ĠnĢ� Olunur 

(1) Ta Hsiung-nu atalarından, demekki M.�. Dôrdüncü yüzyıldan beri Avrasya anakarasının 

bütün bellibaĢlı inanç c�mialarına -Kamlık, Gôktanrı iytik�dı, Taoculuk, Burkancılık, Mazdaklık, 

Manicilik, Yahudîlik ile Hıristiyanlığın kollarından Nasturîlik, Katholiklik ile Ortodoksluk- girip çıkmıĢ 

Türklüğün,43 hayat ile insana karĢı vazgeçilmez ülküsü, y�nî, tarihî ôdevi, Ġsl�mın yüce çağrısına 

içkindir, mündemictir. Alperen, kuvveydi; Velî–G�zîyle fiile dônüĢtü. Türklerin, imparatorluk devletini 

kurmak uğruna savaĢma ir�desi, MüslümanlaĢmalarıyla man�sını kazanmıĢtır. 

Türk tarihinin en mümt�z devlet adamlarından Gôktürklerin veziri�zamı Bilge Tonyukuk, Türkün 

hasletlerinin ne olduklarını ve ülküsünün ne olması gerektiğini Ģôyle bildirmiĢtir: “Türkler, �inde 

kendilerinden yüz kat kalabalık bir halkla baĢ edemezler. Türkler, mera ile pınarları izlediklerinden, 

belli bir yere bağlanamazlar. Gerek bundan dolayı gerekse yalnızca savaĢma iĢinde 

kullanıldıklarından, koskoca bir imparatorluğa karĢı çıkamazlar. Güçlü olduklarında zapdetmek üzre 

ilerilerler; zayıf düĢtüklerinde de çekilip gizlenirler. Tan h�ned�nının ordusu kalabalıktır; ama iĢe 

yaramaz. 

Bir Ģey daha: Burkan (Buddha) ile Lao �e ôğretileri salt insancıllık ile zaaf telkîn ederler. 

SavaĢma ile güclenme duygusu ile ir�desini ortadan kaldırırlar.”44 

Nih�yet, Orhon kit�belerine bakarak Türklerin Ġl (Devlet) tell�kkisi Ģôyle dile getirilebilinir: 

“Emniyeti ve ad�leti sağlamağı amaç bilen, kuvvetli ve h�kimiyete itaat ve inkıy�t eden 

teĢkil�tlanmıĢ müst�kil bir c�mia”.45  

Ġmdi, bu tel�kkiyi en açık ve sallantıya yer bırakmadan barındıran Ġsl�m ülküsüdür. Bu, sômürü 

ile zulme karĢı ve ihl�s ile ilim, hak ile ad�let uğruna savaĢta if�desini bulan ve cih�t denilen bir ulu 

ülküdür. ĠĢte, Ġsl�m ahl�kının odağını oluĢturan bu ülküyü içleĢtirerek her h�l ve Ģartda yaĢayıp 

baĢkalarına dahî ôğretme müc�delesini verenler müc�hittirler. 

MüslümanlaĢtıktan sonra Türklük, cih�t tarihini yaĢamağa koyulmuĢtur. Türk tarihinin kutsallığı 

da bu ülküde saklıdır. 

(2) Türkistanda Tanrı Dağları‟nın güney batısındaki Talas Irmağı kenarında mil�dî 751de 

vukûu bulmuĢ çarpıĢmanın ardından Türkler, kitleler h�linde Müslümanlığı benimsemiĢlerdir. Bahse 

konu vuruĢmada Türkler, Müslüman Arab ordusuna iltih�k edip �inlilere karĢı çarpıĢmıĢlardır. BaĢka 

bir deyiĢle, Türkler, Arap kılıcının zoruyla Müslüman kılınmıĢlardır, iddiası, tarihe iliĢkin bir vakanın 

çarpıtılmasından ôzge bir Ģey değildir. Sayıca da heyec�n itib�riyle de Türkler, Müslümanlığı ôylesine 

hızlı ve kalabalık biçimde benimsemiĢler ki -riv�yete gôre, bir ayda iki yüz bin Türk ihtid� edince-, 
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onlara hayranlık nid�sı Ģeklinde tez�hür eden “Türk im�n!” denmiĢ. Deyim birleĢtirilip kısaltılınca, 

zamanla, ôncelikle de Farsca tel�ffuzla “Turkoman,46 o da, Türkcede “Türkmen” diye sôylenir 

olmuĢtur. 

Talas VuruĢması‟nın ardından Türk boyları Orta Asyanın doğusundan batısına dalgalar h�linde 

hicret edip MüslümanlaĢmıĢ, ak�binde D�rül Ġsl�mda çoğunlukla yerleĢik düzene geçmiĢlerdir. 

Nitekim, sôzlükcü ve muhaddis Macideddîn Ġbn Athîr‟in (1149-1210) bildirdiğine gôre, s�dece 960‟ta 

M�ver�ünnehir‟e ulaĢıp yerleĢen iki yüz bin çadırlık Türk toplulukları ihtid�a etmiĢler.47 Hicret etmeyip 

yurtlarını terketmeyen çeĢitli Türk boyları dahî, gôçenlere oranla daha yavaĢ olmakla birlikte, zamanla 

MüslümanlaĢmıĢlardır. Kıtaylar48 gibi, Doğuda kalıp da MüslümanlaĢmamıĢ olanlarsa, git gide 

Türklüklerini yitirerek ya MoğollaĢmıĢ ya da �inlileĢmiĢlerdir. Buradan da Sekizinci ile Dokuzuncu 

yüzyıllardan itib�ren Müslüman olmanın, Türklüğün tarîfinde baĢ orunu iĢg�l ettiğini gôrüp 

anlayabiliyoruz. 

Artık, MüslümanlaĢmakla yetimeyip Dokuzuncu yüzyıldan itib�ren Türklük, Ġsl�m dini ile 

medeniyetinin taĢıyıcısı, yürütücüsü, dünya çapında ôncüsü ile savunucusu kesilmiĢtir. Evvelce, 

çoğunlukla, „günübirlik‟ bozkır devletimsi teĢkil�tlar kurmağı beceren, baĢta da �in olmak üzre, 

yerleĢik üstün medeniyet toplumlarını „vur-kaç‟ usuluyla sındırarak talana dayalı bir iktis�t siy�setini 

güderken, Müslümanlığa intis�bından itib�ren Türklük, hakkanîyetci –savaĢcı–üretici uzun soluklu 

cih�n devletlerini vucuda getirmeği baĢarmıĢtır. Nih�yet bu devlet kurma sanatının Ģ�hikasını, üstüne 

üstlük de Yeniçağda, altı yüz küsur yıl ômürlü, ulu çınarı andırır, „Devletiebedmüddet‟i, y�nî asırdîde 

Osmanlı Devletini teĢkîl etmiĢtir. 

Ġlh�mını Ġsl�mın „ad�let‟ esasından alan Osmanlı Devleti, siy�sî ile hukukî teĢkil�tlanıĢını atası 

Selçuklular üzerinden, bir ôlçüde, Akhamenitlerin halefleri Part ile Sasanî devlet geleneklerinden 

devĢirmiĢtir. Tabîî, bunların MüslümanlaĢmıĢ h�lini if�de eden Abbasî devlet yapısı birinci derecede 

etkili olmuĢtur. Bizans aracılığıyla Romanın derpîĢ ettiği imparatorluk devletinin sağlamlığı ile 

dayanıklılığı, güvenilirliği ile Ģakaya gelmez ciddîliği, her bakımdan çok çeĢitliliği benimsemiĢlik ve 

ülkesiyle de milletiyle de bôlünmez bütünlüğü vurgulayan vasıfları Osmanlı içleĢtirerek kendisine 

m�letmiĢtir. 

Türklüğün ôteden beri baĢat ôzelliği olan askerî savaĢcılığın, herkes için geçerli kılınması, 

demekki belli bir zümrenin „tekel‟inde bulunmaması keyfiyeti, Osmanlı devlet ile toplum yapısının 

esasını teĢkil etmiĢtir. Aynı durum, din yakası için de sôz konusudur. Nasıl, eli kılıç tutabilecek adam, 

muharebe meydanında arzıend�m eder idiyse, aklıb�liğ herkes, hinîh�cette, en azından, bir cuma, 

bayram yahut cen�ze namazını kıldırabilecek kadar dinin amelî hünerleriyle mücehezdi. ĠĢte, bu 

bildirilenlerden de anlaĢılacağı üzre, askerî (Fr militaire) -mülkî (Fr civile) ile ruhb�n (L clericus) -

ruhb�n-olmayan (L laicus) ayırımının, Tanzîm�t sonrası dôneme değin Müslüman Türk, ôzellikle de 

Osmanlı tarihinde yeri olmamıĢtır. 

Ruhb�n-ruhb�n-olmayan ayırımının olmaması, Müslümanlığın temel ôzelliğidir. Allah, kendi 
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adına tasarrufta bulunma yetkisini hiç kimseye tanımaz. Burada Peygamberler bile istisn� teĢkil 

etmezler, onlar dahî beĢerdirler: “Peygamberleri onlara (ah�lîye) dediler ki: „Biz sizin gibi beĢer 

olmaktan baĢka bir Ģey değiliz. Ne var ki Allah, kullarından dilediğine ihs�nda bulunur; Onun, izni 

olmadıkca sizlere hüccet getirmeğe kudretimiz yoktur…‟” (Ġbr�hîm, 14/11); “Senden ônce 

gônderdiğimiz Peygamberler de yemek yiyen, sokaklarda yürüyen (beĢer) idiler” (Furk�n, 25/20). 

H�lbuki ruhb�nlık, ilahî yetkiyle mücehhez olmak anlamındadır. ġu durumda birinin kalkıp sırtını 

Allaha yaslayarak resmen ve siy�seten baĢkalarına çekidüzen vermeğe yeltenmesi Ġsl�mın 

esaslarına aykırı bir iĢtir. Ruhb�n zümrenin „ilahî yetkiye ve kudrete dayalı‟ siy�sî ve hatt� iktis�dî erki 

anlamındaki „diniktidarı‟ (Fr théocratie) Ġsl�mla bağdaĢmaz. Bu sebeple geçmiĢte Ġsl�m yahut 

Müslüman lakabı yahut unv�nını taĢımıĢ devlet yahut iktidar ad terkîbiyle karĢılaĢmıyoruz. 

Bugünlerde de Hizbullah, Âyetullah türünden unv�n taĢıma iddiasındakilerin, Allahtan aldıkları hücceti 

gôz ônüne sermek zorundadırlar. Allahtan ruhsat aldığımızı iddia ederek dünya iĢlerini tanzîm etmeğe 

kalkıĢtığımızda, kaçınılmazcasına düĢtüğümüz yanılgılar ile yaptığımız yanlıĢlarda, iĢlediğimiz 

cin�yetlerde Onu bunlara �let etmeğe, Onun muazzez adını lekelemeğe ne hakkımız var? Bôyle bir 

yola tevessül etmek düpedüz küfürdür. Ġki onulmaz yanlıĢtan sôz edilebilir: Biri dini siy�set ile iktis�da 

�let etmek, ôbürü de müstehcenliktir. Birincisi manevî, ikincisiyse, maddî mahrecimizi ayağa 

düĢürmektir. KiĢinin birinci y�nî dünya ile �hıretdayanağı, Rabbı, ikincisi de Mürebbiyesidir (annesi). 

Bunlardan baĢta birincisi olmak üzre, ikisini de yitirirsek, varoluĢumuz çürüyüp çôzülür. 

Bir toplum-siy�set ortamında (Fr milieu socio–politique) ruhb�n zümre yoksa, karĢıtı, ruhb�n-

olmayan da, tabîatıyla, bulunmayacaktır. Tıpkı, sivil zümreniz yoksa, askerinizin (Osm T Seyfîyenin) 

de olamayacağı, ve bunun tersi durumu, gibi. Osmanlı Türk tarihinde iĢte bu sebeple, Clérical-Laïque 

ile Militaire-Civile karĢıt zümrelerini ve bunlardan kaynaklanmıĢ siy�sî iktidarları aramak beyhûdedir. 

O h�lde Cumhuriyet Türkiye‟sindeki bu kabîl sınıflamalar idh�l malı sunîliklerdir. Nitekim, dinadamı 

meslek ôbeği dahî, sunîliklere b�riz bir mis�l teĢkîl eder. 

Müslüman Türk, savaĢma gücü ile k�biliyetini hep Ġsl�mdan almıĢtır. Ġkisi el ele yürümüĢ 

süreçlerdir. Ġsl�mın, savaĢmaya, dolayısıyla da yaĢamağa esin ve güç kaynağı oluĢturması, bir ahl�k 

olayıdır. Kur‟�ndan kaynaklanan ahl�k gücüyle „ôzüm‟ü ve „D�rul Ġsl�m‟ı koruyup kollama çabasında 

bulunurum. �zümü ve D�rul Ġsl�mı koruyup kollama müc�delesi meĢrûu müd�faadır. Sırf talan 

maksadıyla elin günün malına mülküne, ırzına canına, yerine yurduna tamah ve tec�vüz etmek, 

elbette, Allah yolunda gaz� etmek değildir. Tam tersine, zulümdür. Taktik ic�bı yer yer ve zaman 

zaman hücuma geçilecekse bile, aslında „gaz�‟, „meĢrûu müd�faa‟dan baĢka bir Ģey olamaz. „MeĢrûu 

müd�faa‟, „haddini bilmek‟tir. „Haddini bilmek‟se, „edep‟tir. „Haddini aĢmak‟ da „kibir‟dir. ĠĢte, „ahl�klı 

yaĢamak‟, „edep‟ ile „kibir‟ uçları -„ifr�t‟ ile „tefrît‟- arasında cerey�n eder. Bu uçlardan „edep‟, „hayata 

ôrnek‟; „kibir‟ ise, „ibret‟tir. 

GeliĢigüzel biraraya gelip talan peĢinde koĢan „güruh kavgacılığ‟ından farklı olarak Osmanlı‟nın 

„askerî savaĢcılığ‟ı (Müc�hitlik), üstün insanî değerlerin demetlenmiĢ h�lini dile getiren ülküyü 

gerçekleĢtirmek üzre, savaĢmağı olabilir kılacak kuvvetler ile malzemelerin teĢkil�tlanmıĢ 

bütünlüğüdür. Toplumun bütün maddî ile fikrî imk�nlarının bahsi geçen kuvvetler ile malzemelerin 
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teĢkil�tlanmalarına hasredilmiĢ olmaları, kendisinden ônceki Türk devletleri gibi, Osmanlı‟yı da 

yekp�re bir ordu kılmıĢtır. BaĢka türlü sôylersek, Osmanlı‟nın Müslüman Türk unsuru, hükümd�rıyla, 

rençberiyle, bilgini, derviĢi ve zanaatk�rıyla topyekûn bir savaĢ gücüydü. Yalnız, Ġsl�m ôncesi 

Türklerden farklı olarak Müslüman, ôzellikle de Osmanlı Türkleri savaĢmak için savaĢmamıĢlardır. 

�lkü, ülkeleri ele geçirmek sûretiyle toprakların geniĢletilmesi ve bu yoldan maddî servetin artırılması 

doğrultusundaki müc�deleyi ôngôrmez. Ġlk amaç, Ġsl�m �lemini bir bayrak altında toplamak -

Halîfelik49, bu maksatla üstlenilmiĢtir-, bunun baĢarılamadığı durum ile zamanlarda, zorda kalan 

Müslümanlar ile diğer toplumların dahî korunup kollanmasıdır. Nitekim bu bildirdiklerimizin Ģüpheye 

yer bırakmaz ôrneklerini, 1492‟den itib�ren Ġspanya‟daki Müslümanlar ile Yahudîlerin, Katolik 

istil�cılara; 1500‟lerin ortalarında Sumatra‟nın kuzeyindeki Açelilerin, Portekiz; 1800‟lerin sonlarında 

da Kafkas boylarının, Rus saldırılarına karĢı savunulmalarında gôrebiliriz. Ġmdi, Osmanlı yurdu, tarihi 

boyunca kolu kanadı kırılmıĢ, aç bîil�c ve açıkta kalmıĢ mülteciye sığınak olmuĢtur. 

ġu h�lde, birinci amaç, kavim, dil, iytik�at, ôrf, �det ayırımları gôzetilmeksizin, Ġsl�m ülküsünde 

biraraya toplanabilecek cümle halklara ortak bir devlet ile yurt sağlamaktı -�mmetin barınabileceği 

D�rulĠsl�m. Ġkincisine gelince; bahse konu ülküyü Müslüman olmayan ellere ve halklara -D�rulharb- 

dahî taĢımaktı. Fetholunan D�rulharb ah�lîsi dilediği inanç çerçevesinde yaĢamağa mezûndu. Hedef, 

kılıç zoruyla halkları MüslümanlaĢtırmak olmayıp kendisini Osmanlı‟nın kiĢiliğinde gôsteren, teb�rüz 

ettiren Ġsl�m ahl�kını onlara yaĢatmaktı. 

Peki, bu ahl�k ne menem bir Ģeydi? Tabiatca, fıtratca, maddeten güçlenip kudretlenmek 

imk�nından yoksun olanlara insanca, insan Ģeref ile haysiyetine uygun yaĢamak fırsatını sunmak! Bu 

g�yeyi gerçekleĢtirebilmek üzre, z�ten güçlü olanlar ile bôyle olmağa eğilimli bulunanların ziy�desiyle 

palazlanmalarını ônleyecek tedbirlere baĢvurulmuĢtur. SôzgeliĢi, çeĢitli dinî esaslı vergilendirmeler, 

vakıfların tesîsi, ver�set ile zilyetin tanzîmi, toprakların iĢlenmesiyle ilgili düzenlemeler, hep bahse 

konu maksada matûftular. 

Ġnsanlar, eĢitce yaratılmadıklarından, hukukun dıĢında kalan sahalarda, herkes istid�dıyla, 

aklıyla, fikriyle, zikriyle, ôğrenimiyle, yapıp ettikleriyle bağlantılı biçimde l�yıkına kavuĢmalıdır. Hukuk 

ise, kiĢinin, zihnine, genel kan�atlarına, toplumdaki orununa bakılmaksızın, belli bir mek�n ile 

zamanda olup bitmiĢ bir olaya karıĢmıĢsa, vakada onun payı nedir; neyi, nasıl, niçin yapmıĢ olduğunu 

sorgulayıp bulgulamağa gayret eder. Toplumun bütün katlarında katmanlarında her Ģeyin ve herkesin 

l�yık olduğu oruna yerleĢtirilmesiyse, ad�lettir. Giderek, ad�letin yaĢatan, hayat veren uygulanıĢına 

da hukuk diyoruz. Bu yüzden “vur deyince ôldürür” düstûru doğrultusunda yürüyen bir hukuk, ad�letin 

zıddı demek olan zulümden türemiĢtir. Ahmak ile yoksulu, iĢe yaramaz ile tembeli, çalıĢkanla, zekî ve 

hayırlı olanla karıĢtırmak da; o ilk saydıklarımızı insan Ģeref ve haysîyetiyle bağdaĢmayan bir hayata 

hükümlü kılmak da, aynı raddede zulümdürler. Kul hakkı yiyenlerin, kanunları fütûrsuzca 

çiğneyenlerin, cez�ya çarptırılmasıyla kalınmayıp, z�limce muamelelere t�bî tutulmamaları kaydıyla, 

zarara uğrattıklarının, bir nebze dahî olsa, ôc alma duygularına cevap vermeleri de ad�letin gereğidir: 

Fıkıh. Sonuçta, Müslüman Türk‟ün savaĢırlığını, Ġsl�m ülküsünden çekip koparmak, onun müc�dele 

azmini dumûra uğratmaktan ôzge bir anlam taĢımaz. Bütün ezilen sınıfların, zümreler ile halkların, 
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Ġsl�m ülküsüne sarılmaları, bu ülkünün taĢıyıcısı ile sürükleyicisinin de Müslüman Türk‟ün olması, 

tarihî cihetten, aklın, iz�nın gereğidir. 
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 Tarih boyunca boylar karĢılaĢtıkca ilkin dôğüĢülür, sonra da seviĢilir. Nitekim, değirmi-

kafataslı (Fr brachycéphalique) uzak Asyalılar (muhtemelen Hunlar) ile uzun-kafataslı (Fr 

dolichocéphalique) Hint-Avrupalıların (Arî) „izdiv�c‟ından „orta-uzun-kafataslı‟ (mésocéphalique) 
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 Orta Asya bozkır kültürleri, kavmî es�slarca Arî ile Turanî olmak üzre iki ana ôbek 

çerçevesinde müt�lea olunmuĢlardır. Turanî olanlar, M. �. 1200-700 arasında Yukarı Yenisey 

mıntıkasında kendilerini gôstermeğe baĢlamıĢlardır. 700-300 arasındaysa Altay yôresinde gôrülürler. 

Buna da Tagar dônemi denmiĢtir. Nih�yet, M. �. 300‟lerden sonra Sibirya ile Altayların güneyine 

kaymıĢlardır. Buradan da, Türklerin atalarının, sık ormanlardan ilkin ağır ağır, Mil�dî yıllara doğruysa, 

hızlanarak Tanrı dağlarının kuzeyi ile BalkaĢ gôlü çevresindeki bozkırlara intik�l etmiĢ olmaları 

gerektiği çıkarımlanabilir. 

 „�ntarih‟ (Fr protohistoire) dônemlerinden Mil�dî yıllara değin Orta Asyalı urukların 

yayılma düzenine baktığımızda, gôrüĢ sahamız, en doğuda, Büyük Okyanusun kuzey batı 

kesimlerine, y�nî Ohotsk denizine ulaĢan bôlgedeki „Kadîmasyalı‟ (Fr Paléo-Asiate) boylara bitiĢik 

yaĢayan, coğrafî mek�n sırasıyla sôylersek, Tunguzlardan, Mançular ile Moğollardan, en batıda, 

Tanrı dağları ile Urallar arasında kalan geniĢ düzlüklerde Hint-Avrupalı kavimlere kapı komĢusu olan 

Türklere dek uzanır -bkz. Jean-Paul Roux: “L‟Asie Centrale”, 35. &36. syflr. 

 �teden beri Hint-Avrupalı halklarla yan yana, ôyleki iç içe yaĢamıĢ olmak, bir kısım Türk 

uruğunun -Batı Türkleri-, beĢerî tip itib�riyle, birtakım Arî ôzellikler edinmesi sonucunu yaratmıĢtır. 

Avrasya anakarasının doğu kesimlerinde -Ġç Asya ile Kuzey Sibiryada yaĢamağa dev�m etmiĢ Türkce 

konuĢan halklardaysa, daha ziy�de, Moğolî tip ôzellikleriyle karĢılaĢmak olağandır. 

23 Bkz: Yılmaz �ztuna: a.g.e., 123. &124. syflr. 

24 Bkz: Bahaeddîn �gel: “Türk Mitolojisi”, Birinci cilt, 18., 556., 557. &558. syflr; ayrıca bkz: 

Ahmet Zekî Velidî Togan: “Umumî Türk Tarihine GiriĢ”, 107. &108. syflr. 

25 Bkz: L. N. Gumiliyev: a.g.e., 43. - 47. syflr. 

26 Balık: ġehir. 

27 Ġl: Devlet; ilkağan yahut ilhan: Hükümdar, devlet baĢkanı. 

28 „Ok‟+‟~uz‟; „~k‟nin ardından kalın sesli harf gelince, „~ğ‟ye dônüĢüyor. Ġmdi, „okuz‟ yerine, 

„oğuz‟ („oklar‟) oluyor. Eski Türkcedeki birden fazla çoğul takılarından yalnızca -ses uyumu 

uyarınca„~lar‟ ile „~ler‟, Batı Türkcesinde etkin biçimde varolakalmıĢlardır. �teki, ‟~ak‟ _mesel�, 

„dudak‟, „yanak‟, „bacak‟ („~ak‟, benzerini Yunanca ile Arapcada gôrdüğümüz, „ikilik‟ bildirir bir çoğul 

eki biçimidir) ile „~z‟ _ôrnek: „Biz‟, „siz‟, „ikiz‟, „üçüz‟, „deniz‟ (ETde „t�]‟, „gôl‟, „bataklık‟, „sulaklık‟ 

demektir; imdi, „t�]iz‟, „gôller‟ veya „koskocaman sulak yer‟ anlamlarına gelir) gibi, çoğul ekleri, 

etkinliklerini yitirerek ôrtük, silik h�lde varlıklarını sürdürmüĢlerdir. 

 Günümüz Türk dilleri ile lehçelerinin kimisinde çoğul eki birden fazladır. Bu cümleden 

olmak üzre, mesel�, Kazakcada „~lar‟, „~ler‟, „~dar‟, „~der‟, „~tar‟, „~ter‟; Kırgızcada „~lar‟, „~ler‟, „~lor‟, 

„~lôr‟, „~dor‟, „~dôr‟; Yakutcadaysa, „~lar‟, „~ler‟, „~lor‟, „~lôr‟, „~dar‟, „~der‟, „~dor‟, „~dôr‟, „~tar‟, „~ter‟, 

„~tor‟, „~tôr‟, „~nar‟, „~ner‟, „~nor‟, „~nôr‟dür. 
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 -bkz: Ferhat Zeynalov: “Türk Lehçelerinin KarĢılaĢtırmalı Dilbilgisi”, 106. s; ayrıca bkz: A. 

Bekturova&Sh. Bekturov: “Kazak Tili Okulığı”, 25. –27. syflr. 

29 „Türk dilleri‟ mi yoksa „lehçeleri‟ mi? Türkiyede h�l� çôzülmemiĢ bir sorun. BaĢta Istanbul 

�niversitesi Edebiyat Fakültesindeki olmak üzre, Türkiyedeki Türkiyat çevreleri „Türk lehçeleri‟ diyor. 

„Türk Ģiveleri‟ deyiminden ise, artık vazgeçilmiĢ gôrünülüyor!. 

 Dilbilgisi biçimleri, cümle yapısı ile sôzlerin menĢeleri kôkdeĢ, dolayısıyla da birbirleriyle 

yakından yahut uzaktan akraba olsalar bile, ônünde sonunda, kullananlarınca anlaĢılırlığı yoksa, iki 

konuĢma birimi (Fr unité de langage), birbirine gôre „dil‟ konumundadır. Kazakcadan aldığımız Ģu bir, 

iki kısa cümle, ne demek istediğimizi yeterince belgelemektedir: “TıngdavĢılar sôysinetindey, ol en 

saldı” (“Ģarkı sôyleyerek dinleyenleri büyüledi”). “Kün jarkırap türğanmen, kattı ayaz” (“pırıl pırıl 

güneĢe rağmen, ortalık ayaza kesiyor”) _Bkz: A. Sh. Bekturova&…: a.g.e., 346. & 347. syflr. 

 “Yerimi gôsterirmisiniz? ”: �zbekce: “Cayımnı kôrsetip beresizmi? ”; Uygurca: “Cayımnı 

kôrsütüp koyamsız? ”; Kırgızca: “Kiçi peyildikke, orunumdu kôrsôtüp beresizbi? ”; Kazakca: “Ornımdı 

kôrsetiz be? ”; Tatarca: “Minga urnımnı kürsete alamassız mı? ”. 

 “Sizi yine bekleriz!”: �zbekce: “Sizni yana kütemiz!”; Kırgızca: “Kayra kelip turunguz!”; 

Kazakca: “Tağı kelip turıngız!” -bkz: Timur Kocaoğlu, …: “Türk Dünyası KonuĢma Kılavuzu”, 132. 

&133. syflr. 

 Azarbaycan ile Türkmen Türkcelerini ôrneklerimize katmadık; zir� onlar ile Türkiye 

Türkcesi arasındakiler lehçe farkı Ģeklinde gôrülebilinir. 

 Ġki konuĢma (Fr langage) çevresi arasında anlaĢılırlığın bulunup bulunmamasının 

yanında, siy�sî Ģartlar da, dil-lehçe tayîninde etkilidir. Aralarında anlaĢılırlık bulunmamakla birlikte, �in 

dilleri devletin resmî dili Mandarinin (� Put_nghu�) yanı sıra, ônemli sekiz t�ne daha varaynı devletin 

çatısı altında yaĢadıklarından, lehçe muamelesi gôrür ve bu tarzda vasıflandırılırlar. Buna karĢılık, 

konuĢanlarınca, zor da olsa, anlaĢılırlıkları bulunan Danca, Ġsveçce ile Norveçce, üç ayrı bağımsız 

devlet ile milletin değiĢik bildriĢme araçları olduklarından, farklı diller Ģeklinde tel�kkî olunurlar. ĠĢte 

Iskandınavyadakine benzer durum, Türkmen, Azarbaycan ile Türkiye Türkceleriçin de sôz konusudur. 

30 Bu rakam, Doğu ile Batı Türkistanlar, Kazakistan, Moğolistan, Afganistan ile Tibet gibi, 

Orta Asyanın ana bôlgeleri ile ülkelerine iliĢkin yüzôlçümlerin toplamını if�de eder. 

31 Bkz: Jean-Paul Roux: “L‟Asie Centrale”, 21. -29. syflr; Fayard, Paris, 1997; ayrıca bkz: 

“The Times Atlas of the World/Comprehensive edition”, harita sayısı: 38. 

32 Daha ônce belirtildiği üzre, Türkler ile Moğolların, gerek kavim olarak gerekse kullandıkları 

diller bakımından ortak menĢeye s�hib olup olmadıklarına dair hüccet yoktur. Dillerinde paylaĢtıkları 

kimi unsurlar, biçimce ikisinin de bitiĢkenler ôbeğine mensûb olmasının dıĢında, arızîdir. Birbirlerine 

uzun süre komĢu kaldıklarından, pek çok dil unsurunu takas etmiĢlerdir. Bulundukları ortak coğrafî 
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Ģartlardan ôtürü, ikisinin de kültür ile dilinde benzer ôzellikler husule gelmiĢ olabilir. 

33 Bkz: Gérard Chaliand: “Les Empires Nomades de la Mongolie au Danube/Ve - IVe siècles 

av. J. C. -Xve-XVIe siècles ap. J. C.”, 34. s. 

34 Konuyla ilgili olarak baĢvurulabilinecek baĢlıca kaynaklar:. 

 David Nicolle&Angus McBride: “Attila and the Nomad Hordes”, 3. -62. syflr;. 

 David Nicolle&Angus McBride: “The Age of Tamerlane”, 3. -47. syflr;. 

 David Nicolle&Angus McBride: “Armies of the Ottoman Turks 1300-1774”, 3. -38. syflr;. 

 David Nicolle&Christa Hook: “The Janissaries”, 3. -62. syflr;. 

 David Nicolle&Rafaelle Ruggeri: “The Ottoman Army 1914-18”, 3. -46. syflr. 

35 Bkz: “L. N. Gumiliyev:: a.g.e., 229. &230. syflr. 

36 Bkz: John Keegan: “A History of Warfare”, 47. &48. syflr; ayrıca bkz: David Nicolle & 

Angus McBride: “Attila and the Nomad Hordes”, 6. s. dan itib�ren. 

37 John Turnbull Thomson: “Glimpses into Life in Malayan Lands”, 43. s; Oxford University 

Press, Oxford, 1991. 

38 Alm Urheimat; Fr pays d‟origine. 

39 Alm Berufung; Fr&Ġng vocation. 

40 OsmT pederĢ�hî; Fr patriarcal. 

41 Alm Einehe; Fr monogamie. 

42 Bkz: Sadri Maksudî Arsal: “Türk Tarihi ve Hukuk”, 333. -337. syflr; Istanbul �niversitesi 

Hukuk Fakültesi Yayımları, Istanbul, 1947. 

43 Mil�dî Altıncı yy. da kurulan Hazar (Türk) Devleti ile ahf�dı Karayım Türkleri, Yahudîlik 

dinini; Karaman Türkleri, Ortodoksluk ve Kuman Kıpçak Türkleri ise, Katoliklik mezheplerini 

benimsemiĢlerdir. 

44 Bkz: L. N. Gumiliyev: a.g.e., 425. s. 

45 Sadri Maksudi Arsal: a.g.e., 267. s. 

46 Bkz: E. W. Lane: “Arabic-English Lexicon”, I. cilt, 305. s; The Islamic Texts Society  

Cambridge, 1863. 
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47 Bkz: Peter B. Golden: “An Introduction to the History of the Turkic Peoples”, 185. s; 

konuyla ilgili olarak Peter Golden‟in zikrettiği kaynak: Ibn Athîr: “Al-K�mil fi-t-Ta‟rikh/Chronicon quod 

Perfectissimum Inscribitur”, ed. C. J. Tornberg, Leiden, 1851-1876, reprint Beirut, 1965-66 with 

different pagination. 

48 �inlileĢmiĢliklerinden, Kıtaylara iz�feten Orta Asya Türkleri, �ini ve �inlileri Kıtay/lı 

Ģeklinde anar olmuĢlardır. Zamanla Türklere bakarak Araplar ile Farslar „Hit�y‟, Ruslar dahî „Kitai‟ 

demiĢlerdir. bkz: Peter B. Golden: Aynı yer. 

49 „Halîfelik‟, Hz Peygamber‟in manevî Ģahsîyetinin dev�m ettirilmesi demek değildir. Onun, 

Ġsl�m �leminin birliğini („�mmet‟) sağlama çabalarının sürdürülmesi anlamındaki siy�sî 

kurumlaĢmadır. „�mmet‟e gelince; o da, ille yekp�re siy�sî ile hukukî birlik anlamına gelmez. 

Müslüman olan halkların, milletlerin yahut devletlerin topluluğu biçiminde de anlaĢılabilir. Ġngiliz 

milletler topluluğu, Commonwealth gibi.  
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Tarihte Türklük / Prof. Dr. László Rásonyi [s.350-377] 

GiriĢ 

Türklerin Anayurdu 

Batılı milletlerin ortaya çıkıĢlarından daha ônce Türklük, dünyamızın en büyük sahnesini teĢkil 

eden Eurasia‟nın her çağında ve her kôĢesinde büyük bir rol oynamıĢtır. 

�ağımızın Rus tarihçileri Eurasia sôzü ile yalnız Kuzey Eurasia‟yı kastetmiĢlerdir. Halbuki, 

Eurasia Avrupanın doğu, Asya‟nın orta ve kuzey kesimlerini kaplayan, kapalı tarihî ve coğrafî birlik arz 

eden, kendine has yaĢayıĢ tarzı ile ônem kazanan ve iki kıt‟a arasında adet� üçüncü bir kıt‟a teĢkil 

eden çok geniĢ bir ülkedir. Bu ülkenin güneyi Kven-Lün, Pamir, HindukuĢ ve Kafkas dağları ile 

sınırlanır. 

Kuzeydeki ormanlar bôlgesinden güneye ve batıya doğru Mançurya‟nın Khingan dağlarından 

Karpatlara kadar bozkır sahaları uzanır. Bu bozkırların kuzey ve güney kısımları daha çok koyu 

kestane rengindeki toprak Ģeridi ile kaplıdır. Bozkırların güney sınırında bulunan Hazar Denizi ile Aral 

ve BalkaĢ Gôllerinin kuzey kesimleri boyunca uzanan mümbit mer‟alar Altay Dağlarında kesilir, ancak 

Altayların doğu eteklerinde yeniden meydana çıkarak Khingan Dağlarına kadar, 45‟inci kuzey 

enleminin üstünde devam ederler. Bu Ģeridin güneyinde uzanan kumlu bozkır, yer yer çôllerle son 

bulur. Bu kumlu bozkır bôlgesi Altay Dağlarından batıya ve doğuya doğru yayılan daha mümbit bozkır 

Ģeritlerini birbirine bağlar. Tien-ġan ile Altay Dağları arasında Cungarya kapısı adında bir geçit 

bulunmaktadır. Kumlu kapı geçidinin kolay geçilen bir yer sanılmaması gerekir; mazinin derinliklerine 

gidildiği nisbette onun, milletler ve kültürler arasında ayırıcı bir çizgi olduğu anlaĢılır. 

Passarge tarafından Salzsteppe (Tuzlu Bozkır) adı verilen güney bôlgesi, kuzey bôlgesinden 

daha küçüktür; yağıĢı az ve kapalı havza olması sebebiyle toprağı da tuzludur. Bununla beraber, bazı 

sahaları verimli topraklarla kaplı olup, sulama yolu ile daha mümbit hale getirilebilir. Irmaklar boyunca 

hayvan yetiĢtirmeye elveriĢli otlaklar da vardır. Bu bôlgenin tipik hayvanı devedir. 

Passarge‟ye gôre Steppe, Hettner‟e gôre Winterkalte Grassteppe denilen koyu siyah kestane 

renginde toprağı olan esas bozkır, açık bir havza ve daha yağıĢlı olmasına rağmen sert kontinental, 

kıĢın çok soğuk ve kar fırtınalı, yazın umumiyetle kurak bir iklime sahiptir. Yazın ara sıra Ģiddetli 

sağanaklar dahi kuraklığı gideremez. Bu bôlgenin tipik hayvanı attır. 

Daha kuzeydeki nehir vadilerinde ve yüksekliklerde ormanlar bulunmaktadır. Türk dillerinde 

mevcut olan, kısmen Türlüğün ôn tarihi ile ilgisi bakımından ônemli ve ayrıca yükseklik ifade eden 

kelimeler, tanıtmağa çalıĢtığımız bôlgeye ait olabilirler. Mesel�: Or (yükseklik), orman: ağaçlıklı yer, 

orta Türkçede tağ~tau~dağ kelimesinin Yakutça karĢılığıdır (orman). �tede beride ormancıklarla 

ôrtülü bozkır bôlgeleri yavaĢ yavaĢ kuzeydeki büyük orman bôlgesine ulaĢır. Arazi güneye nisbetle 

daha sulak olduğu için, büyük bir kısmı tarım da elveriĢlidir. Bu otlu Ģerit, Ural ve Altay arasında 



  495 

tahminen 7-800 km. geniĢliğindedir. 

Bugün, her ne kadar tek taraflı olarak, eskiden olduğu gibi çevrenin ve coğrafî imk�nların kaderi 

belirtme gücüne inanılmamaktadır. G. van Bulck‟ın “Ancak muhit geliĢmeye imk�nlar hazırlar” 

yolundaki gôrüĢüne katılmıyorsak da, bozkırın zikredilen vasıf ve Ģartları ile gôçebe kültürünün en 

yüksek derecesi olan atlı çoban kültürünün teĢekkülünde büyük bir tesiri olduğunu kabul ediyoruz. 

Sôzü edilen bôlge, bu suretle dünya tarihinin en büyük cihangirlerinin meskeni olmuĢtur. Birçok büyük 

devletlerin kurucuları ve çeĢitli Türk kavimleri bu bôlgede yetiĢerek doğu, batı ve güneye akın 

etmiĢlerdir. Türklüğün Anayurdu da burası idi. 

Türklerin Anayurdunun neresi olduğunu daha yakından ve kesin olarak belirtmek gerekirse bu 

hususta birçok nazariyelerin bulunduğunu hatırlatmalıyız. 

Klapproth, V�mbéry ve daha bazıları Türklerin Anayurdunu Altay Dağlarında, Radloff bunun 

doğusunda, hatt� Ramstedt tamamen Doğu Asya‟da olduğunu sandılar. Eskiden, Parker, yeni 

zamanlarda Gahs ve Koppers mukayeseli kültür morfolojisi metoduna dayanarak ve Presamoyed-

Paleoasya kavimlerinin tesirlerini de gôzônünde bulundurarak, Türklerin anayurdunu yine doğuda, 

Moğollarla birlikte, Baykal‟dan Gobi �ôlüne kadar uzanan sahada aradılar. Poppe‟ye gôre anayurt 

Orta Asya‟dır ve bugünkü �uvaĢ Türklerinin dedeleri büyük bir ihtimalle mil�dın baĢlarında batıya 

gôçmüĢlerdir. Poppe, Orta Asya sôzü ile neyi kastettiğini açıklamaz. Türklerin anayurdu konusunu 

etraflıca inceleyen Gyula Németh‟dir. ġôyle ki: En eski Türkçe ile Ural dilleri arasında bağ bulunduğu 

Ģüphe gôtürmez bir gerçektir. Németh aynı zamanda bazı eski Hind ve eski Türk sôzleri arasındaki 

benzerliği de kabul ettikten sonra, Ģu soruyu ortaya atıyor: Acaba hangi bôlgede en eski Türklerle 

(Burungu Türkler) bugünkü Urallıların ataları komĢu bulundukları sırada eski Hind sôzlerini alabilirler? 

Németh‟e gôre bu bôlge Batı Asya‟da, Aral Gôlü çevresi ve belki de Ural ve Altay dağları arasındaki 

bozkırlarda, bugünkü Kazakistan‟da olabilir. Buradaki ik�metleri, tarih sahnesine çıkıĢları ve dağılıĢları 

safhasına doğrudan doğruya takaddüm etmiĢ olabilir. ġüphesiz mukayeseli Türk dilbiliminin ilerleyiĢi, 

en eski (burungu) Türk dilinin Moğolcaya olan münasebetlerinin belirtilmesi, ôzet olarak Altay dil 

biliminin zenginleĢmesinde; ayrıca Türkoloji alanında hemen hiç baĢlamamıĢ olan “Dil Paleontolojisi”, 

kazılarda çıkması umulan zengin eserlerin ve diğer tesadüfî buluntuların incelenmesi, Türk 

anayurdunun belirtilmesinde geniĢ ôlçüde iĢe yarayacaktır. Mukayeseli kültür morfolojisi ve eski 

kültüre ait sonuçlar da bu hususta, karanlığa ıĢık tutabilir. 

Dil bilimi belgelerinin yardımı ile tesbit olunan ve Türk anayurdunda geliĢen kültür, oradan 

benzeri Ģartları haiz bôlgelere de yayılmıĢ ve nomad kültür çerçevesinin en yüksek kademesini teĢkil 

etmiĢtir. Kısaca, atlı-hayvan yetiĢtiren kültür adı ile anılmaktadır. Türk menĢeli fatih kavimlerin, ancak 

tarih sahnesinde gôrüldükleri anda adı geçen kültürün hamili oldukları da iddia edilemez. Bazı 

bilginlerin kanaatlerine gôre, bu kültürü Türklerin en eski cedleri yaratmıĢlardır. Bu kültürün bazı 

unsurları daha sonraları diğer kavimlere de geçmiĢtir. Menghin, Koppers ve diğerlerinin bu konu ile 

ilgili gôrüĢleri ilerdeki araĢtırmaların sonucunda birçok yônden düzeltmelere uğrayabilir. Ancak, 

Ģimdiye kadar, nomad kültürünün teĢekkülü ve diğer kültürlerle olan münasebeti hususunda en esaslı 
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incelemelerin yukarıda adı geçenler tarafından yapıldığı bir gerçektir. 

Etnologların Viyana Okulu‟na mensup tarihçi Menghin, beĢerin yarattığı üç büyük kültür 

çevresinden biri olan nomad kültürünün geliĢmesini ve ônemini aĢağıdaki Ģekilde izah eder: 

Buz çağının sona ermesi üzerine Baykal Gôlü‟nden Baltık Denizi‟ne kadar uzanan geniĢ sahada 

yeknesak bir kültür geliĢti. Bu kültürün baĢlıca ôzelliği: Kemikten iĢlenmiĢ �letler ve yer değiĢtiren 

balıkçı-avcı hayat tarzıdır. Buna “miolitische Knochenkultur” denilmektedir. Ural-Altay dil ailesine 

mensup kavimlerin aslî kültürü bu idi; ancak bunun tesiri Amerika ve Güney Asya‟da da gôrülür. 

Bu kültürün çevresi içinde hayvan besleme, ônce kôpek ve ren geyiğinin ehlileĢtirilmesi ile 

baĢlar. Samoyedler ve Laponlar son zamanlara kadar bu kültürün çevresinde yaĢadılar. Fin-Ugorların 

cedleri de takriben 5-6000 yıl ônce aynı seviyede idiler. Aslında tek tanrıya tapan eski gôçebe 

(altnomadistisch) kültürden diğer iki büyük kültür çevresi: “Totemistische Klingenkultur” ve ondan 

“Rinderhirtenkultur” sığır çoban kültürü geliĢti, ayrıca “Pflanzerische Faustkeilkultur” Totemizm ve 

ġamanizm‟den gelen unsurlarla zenginleĢerek “nomadizm”in yüksek derecesi olan at besleyen atlı 

gôçebe ve ondan savaĢçı çoban bozkır kültürü geliĢti. Aynı zamanda bu kültürün bazı esaslı 

unsurlarını Ġndogermenler ve Sami kavimleri de almakla beraber, en tipik Ģekli Altaylı kavimler 

arasında teĢekkül etmiĢtir. 

Menghin ayrıca Ģunları ekler: “Hül�sa olarak Ģunu sôyleyebiliriz ki, Ural-Altay kavimlerinin iki 

sahada cihan tarihi bakımından kesin Ģekilde ônemli rolleri olmuĢtur: 1- Ġktisadî alanda hayvan 

yetiĢtirmeyi geliĢtirme, 2- Ġçtimaî alanda ise, olağanüstü devlet kurma kabiliyeti”. Schmidt‟in de 

katıldığı etnoğrafya araĢtırmalarına dayanan bu gôrüĢü, arkeoloji de desteklemektedir. Eskiden 

çalıĢkan, fakat devlet kurmaya ehliyetsiz çiftçi kavimlerle meskûn büyük nehirler çevresinde de 

yüksek kültürler, ancak muharip çoban kavimlerin akınları dolayısiyle teĢekkül etmiĢtir. Dünyanın 

baĢka yerlerinde de nerede kudretli ve sürekli devlet kurulmuĢ ise, orada da muhakkak hayvan 

yetiĢtiren unsurlar vardır. Bunun kôkü araĢtırılırsa neticede Ural-Altaylı kavimlerin tesirleri ile ilgisi 

gôrülür. Yakın çevrelerde bu tesir kan karıĢmasından ziyade, manevî sahada olabilir. Devlet kurma 

kabiliyetinin neden yalnız Ural-Altaylı kavimlere ait olduğu sorulursa bunun cevabı basittir. Ural-Altaylı 

kavimlerin zikrolunan iki büyük baĢarısı arasında bir irtibat olması gerekir. Büyük sürülerin idaresi ve 

bakımı, geniĢ sahalarda sürekli dolaĢma, mer‟a ve mülk hukuku bakımından kaçınılması imk�nsız 

çatıĢmalar, oymak teĢkil�tları, hayvan yetiĢtirici gôçebelikle ilgili her Ģey yekdiğeri ile sıkı sıkıya 

bağlıdır. Bunun tabiî sonucu olarak gôrüĢ ufku geniĢler, cesaret, oymağa bağlılık Ģuuru, hükmetme 

gururu, teĢkil�tçılık kabiliyeti hül�sa, devlet kurmak için bütün vasıflar geliĢir. Bu ruhî kabiliyet ve 

meleke ile yetiĢen insanlar, çiftçi kavimleri yendikten sonra, sürülerini barındırma imk�nlarına da sahip 

doğuĢtan hakim unsur ve devlet kurucu oluverirler. Büyük topluluklar halinde iken muvakkat iĢgal 

halinde ülkelerin ve kültürlerin tahripçisi olabiliyorlar (Moğollar gibi). Tarih sayfalarının tanıklığına gôre, 

Ural-Altaylı kavimler bu iki zıt (yapıcı ve yıkıcı) durum arz etmiĢlerdir. (Archeolñgiai �rtesitô, 1928:35-

38). 
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�ağdaĢ Ġngiliz tarihçisi Toynbee‟nin gôçebe hayat tarzı hakkındaki gôrüĢleri de umumî olarak 

aynıdır (A Study of History, III. 8.13.18). Gôçebelik birçok bakımlardan çiftçilikten üstün bir meziyettir. 

�ünkü, baĢta hayvanların ehlileĢtirilmeleri, yabanî bitkilerin ehlileĢtirilmesinden Ģüphesiz ki üstün bir 

sanattır. Ġktisadî bakımdan ise çiftçi, yetiĢtirdiği ham mahsulü doğrudan doğruya istihl�k ettiği halde 

gôçebe, aslında yenmesine imk�n olmayan otları hayvanlara yedirerek onları süte, ete ve yapağıya 

tahvil eder. Bunun için güç fizikî Ģartlara uymak gerekir. Bu �miller çobanlık mahareti yanında askerî 

kabiliyetlerin de geliĢmesini sağlar. Ġleriyi gôrüĢ, sorumluluk duygusu, fizikî ve ahl�kî dayanıklılık gibi. 

Toynbee aynen Ģunları sôyler: “The Nomad‟s life is indeed a triumph of human skill” (gôçebenin 

hayatı, hiç Ģüphesiz insan maharetinin bir zaferidir). 

Atlı nomad kavimlerin ve kültürlerinin ônemini belirtmek için onların diğer kavim aileleri ile 

münasebetlerini de dikkate almamız faydalı olacaktır. Ġlkin Koppers‟in fikirlerini belirtelim: 

“�nce Ģu bir gerçektir ki, hayvan yetiĢtiren nomad kültür Ġç Asya‟da doğmuĢtur. Diğer taraftan 

Ġndogermenlerin bu kültürün yaratıcısı olmayıp, ancak ilk alıcısı oldukları da ispat edilmiĢtir. Son 

çağların araĢtırmalarına gôre bu kültürü Ġç Asya‟da Türkler değil, Prototürkler veya Pretürkler 

geliĢtirmiĢlerdir. Bu husus, netice itibariyle, evvelki hükmü değiĢtirmez”. 

Koppers “Urtürkentum und Urindogermanentum” adlı eserinde incelemesinin sonucunu 

aĢağıdaki Ģekilde ôzetler: 

Atın ilk ehlileĢtirilmesini ve bununla ilgili karakteristik atlı çoban kültürünün yaĢatılmasını, kesin 

olarak Ġç Asya‟da yaĢayan eski Türklere kadar dayamak gerekir. Bu baĢlıbaĢına kendine has tarihî 

baĢarı olup, dolayısiyle kavimleri ve kültürlerin geliĢmesinde ôzel durumlar ve ônemli sonuçlar 

yaratmıĢtır. Atı ve umumî olarak çoban kültürünün esas unsurlarını, ilk Ġndogermenler, eski Türklere 

borçludurlar. Bu irtibatın doğrudan doğruya veya vasıta ile olup olmadığı hususu henüz çôzülmüĢ 

değildir. Süvarilik, gôrünüĢe gôre, henüz ne eski çoban kültüründe ve ne de Ġndogermenlik çevresinde 

umumî ve sistemli bir seviyeye ulaĢmamıĢtı. Süvariliğin düzenli bir Ģekil almasında ve geliĢmesinde 

komĢu kültürlerin de tesiri olmuĢtur. Burungu (eski) Türklük ve burungu Ġndogermenlik sosyolojisi pek 

çok ve esaslı uygunluklar gôsterdiğinden her ikisinin “genetik” bağlantıları hususunda Ģüphemiz 

yoktur. Ġç Asya‟da kôk salan dinî unsurlar da bunu teyid etmektedir. (Belleten: V. 522-23). 

MüĢterek sosyoloji (mesela: Büyük aile, pederĢahî teĢkil�t, ilk doğanın hukuku, kadın satın alma 

vb.), ayrıca eski dinî unsurlar (mesel�: GüneĢ efsanesi, ateĢe saygı, baĢlangıçta tek tanrıya tapma ve 

bunun geliĢmesi ile fonksiyonlarına gôre talî tanrıların meydana çıkması ve diğer tabiriyle 

hypostasis‟in teĢekkülü vb.) gibi sahalarda bu mutabakat mevcuttur. Ancak Koppers‟e gôre Altaylı 

kavimlerde zikrolunan hususlar daha aslî ve saf Ģekli ile bulunur. 

Arî tesirlerin gôsterilmesinde hiçbir fırsatı kaçırmayan Wiesner ise Koppers‟ten daha ihtiyatlı 

olmakla beraber, at bahsinde, ancak harp arabaları kullanmanın Arî buluĢu olduğunu sôyler. Aynı 

müellif atlı savaĢçılığa intikal safhasını Turanid ırk karakterli kavimlerden çıkan tabiî bir sonuç olarak 

vasıflandırmaktadır. Kanaatine gôre bu kavimleri, harp arabası kullanan Arîler, doğuya akınları 
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sırasında Altaylar çevresine sürmüĢlerdir. 

ġüphesiz, Wiesner‟in iddiası doğru olmayıp, daha ônce sôylediklerimizi destekleyen Nehring, 

Flor ve Amschler vb.‟nin gôrüĢleri doğrudur. Türklüğün anayurdunu tesbit bakımından ônce 

Ġndogermenlerin anayurdunun neresi olduğunu tesbit ve bu hususta yeni araĢtırıcıların vardıkları 

sonuçları ôğrenmek ônemlidir. Koppers‟e gôre “kültür unsurlarını incelersek, Ġndogermenliğin birinci 

ana kôkü savaĢçı çoban kültürünün kaynağı olan Orta Asya‟ya, ikinci ana kôkü sığır hayvanları 

yetiĢtiren Güney-Batı Asya‟ya yônelir. Bu suretle Ġndogermenlik teĢekkülü tahminimize gôre, Güney-

Batı Asya‟nın iç ve kuzey bôlümünde taĢ ve maden intikal çağında meydana gelmiĢtir. Aynı yazar, bu 

konu ile ilgili diğer bir yeni eserinde Ġndogermenlerin ana-yurdunun Hazar Denizi ile Karadeniz‟in 

kuzeyindeki sahada bulunduğunu sanır. W. Schmidt ve Menghin doğudaki anayurt nazariyesi 

üzerinde ısrarla, büyük Ġndogermenist Schrader gibi, Ġndogermen anayurdunun Aral Gôlü‟ne kadar 

uzandığını sanırlar. 

Diğer bir ilim sahası olan antropoloji bakımından incelersek, en çok sôzü geçen Eickstedt‟e 

gôre, en eski Ġndogermen ırk tipi Protonordicus olup Turan Bozkırlarında teĢekkül etmiĢtir. Mukayeseli 

kültür morfolojisine dayanan ve yukarıda adı geçen nazariyelere gôre de Türk anayurdunun 

Ġndogermen anayurdunun yanında ve açıklanan sebepler dolayısıyla bugünkü Kazakistan‟da olması 

gerekir. 

Antropoloji her ne kadar henüz kôkleĢmemiĢ yeni bir ilim Ģubesi sayılırsa da, yine de bir Türk 

ırkı olup olmadığı sorusu varid olabilir. Bilindiği üzere, bugün bilinen bütün kavimler (budunlar), hatt� 

tarih boyunca ôğrenilen milletler ve akvam aileleri tarih ôncesi binlerce yılın karanlığında, çeĢitli 

ırkların karıĢmaları neticesinde meydana gelmiĢlerdir. Mesel�: Almanlarda altı ırkın karıĢması tesbit 

edilmiĢtir. ġu halde halk ve ırk kavramı tamamiyle yekdiğerini karĢılamaz. Buna rağmen bir ırk tipinin, 

bir halk kitlesinin çoğunluğunu teĢkil etmesi mümkündür. Bu ihtiyatî kayıtlar çerçevesi dahilinde ırk 

konusunu incelemeye devam edebiliriz. 

Irk antropolojisinin en yeni sonuçlarını kısaca ve imk�n nisbetinde basitleĢtirerek ôzetlemek 

gerekirse Ģunları sôyleyebiliriz: Türklük, üç büyük ırk ailesi (Europid, Mongolid ve Negrid) içinde 

Europid ırkına bağlıdır. Europid gurubunun kuzey bôlümünde pigment‟i az olan açık saçlı ve açık tenli 

teuto-nordicus, dalo-nordicus ve Doğu Baltık ırkları; ortada, Orta Asya içlerine kadar uzanan bôlümde 

esmer alpin, dinarid ve turanid ıkları; güney bôlümünde siyah saçlı, koyu esmer tenli ve kara gôzlü 

mediterran, taurid ve indid ırkları bulunmaktadır. Baltıklı, alpin, dinarid ve turanid ırklar brahikefal, 

diğerleri ise dolihokefaldırlar. Ayrıca bunların da karıĢmalarından ôzel bazı çeĢitler meydana gelmiĢtir. 

Konumuz bakımından en ônemlisi turanid ırkıdır. Deniker buna açık olarak Turko-tatar, Haddon ise 

Turkî adını vermektedir. Bu ırkın tavsifini Bartucz aĢağıdaki Ģekilde yapar: 

Turanid ırkın pek çok somatik hususları, bunu �n Asya ırklarına, bilhassa onun incelmiĢ 

zümrelerine bağlar. Bu incelmiĢ zümre sôzü ile europid zümreden Kafkasyalı Avarlar, Gürcüler ve 

Lezgiler kastolunmaktadır. Türklerde mongoloid ırkın ancak silik izleri sezilmektedir. Ortalama boy, 
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erkeklerde 166-167 cm.‟dir. Nadir olarak daha yüksek boylulara rastlanırsa da umumî olarak orta 

boyludurlar. Vücut yapısı güzel ve hareketli, yaĢlandıkça ĢiĢmanlamaya müsaittir. Kafatası yuvarlar, 

84-85 cm.‟dir. Alın oldukça yüksek, yumru ve geniĢtir; ense kısa olmakla beraber, dinarid ve �n Asya 

ırklarında olduğu gibi yassı olmayıp hafif yuvarlaktır. Kafatası da mutedil Ģekilde yüksek olup, tepesi 

hafif yuvarlaklık gôsterir. Kafatasına nazaran yüz büyük olmayıp, aĢağıya doğru daralmaktadır. 

Elmacık kemiklerinin fazla geliĢmesi ve çıkık olması sebebiyle aĢağı yukarı, çok defa, biraz daralmıĢ 

gôrünür. Yüz, umumî olarak geniĢ ve yassı olmakla beraber mongoloidlerdekine benzemez. Zira 

bunun iki tarafı ĢiĢkin olmasına rağmen, kesin olarak europid karakterde ve yüz sathından hayli çıkık 

durumdadır. Diğer taraftan burun nisbeten küçük, düz veya kısa gaga burnu biçimindedir. 

Binaenaleyh ne dinarid ırkın çengel burun kabalığına ne de armenid burnun etliliğine, mongoloid 

burun yassılığına ve ne de Doğu Baltık burun basıklığına rastlanmaz. KaĢ kemerini teĢkil eden kemik 

hafifçe geliĢmiĢ olup, kaĢlar düzgündür. Gôz yarığı nisbeten dar ve küçük olmakla beraber, mongoloid 

perde yoktur. Gôzün iç kôĢesi dıĢ kôĢeye nazaran daha içeri kaymıĢtır. Küçük siyah gôzler, bilhassa 

kadınlarda canlı ve parlaktır. Yanak kemiğinin yağ yastığı geliĢmiĢ ve bu yüzden burun-dudak çizgisi 

(sulcus nasolabialis) derindir. Ağız nisbeten küçük, dudaklar ĢiĢkin olmayıp dar ve düzgündürler. 

�ene küçük, kuvvetli, dinarid ırkında olduğu gibi yüksek değildir. Kulak küçük ve yatıktır. Vücuttaki 

kıllar, �n Asya ırklarında olduğu kadar geliĢmemiĢ olmakla beraber, kesin olarak europid vasfındadır, 

mongoloid değildir. Koyu esmer ve siyah saç sık ve dalgalıdır. Bıyık ve sakal siyah ve hafif seyrektir. 

Yayılma bakımından turanid ırk, diğer bütün ırklarla yarıĢabilir. Sibirya‟dan itibaren Rusya‟yı 

katederek Orta Avrupa‟ya, hatt� Fransa‟ya kadar sokulur. Kuzeyden baĢlayarak Hindistan‟a, Ġran‟a ve 

Balkanlar‟a kadar az veya çok nispette her yerde bu ırka rastlayabiliriz. Atlı nomad kavimlerden tarih 

boyunca barındıkları sahalarda; eski Hunlar, Avarlar, Bulgarlar, Uygurlar, Macarlar, Peçenekler, 

Kumanlar ve daha sonra katılan diğer çeĢitli Türk-Tatar kavimleri içinde, gerek sayı ve gerekse 

faaliyet bakımından en büyük kitleyi turanid ırkının mensupları teĢkil ediyordu. Bugün de güney-batı 

bozkırlarında, bilhassa Sibirya‟nın güney bôlümünde; Türkistan‟da, Kırgız bozkırlarında, Altay‟da, 

Pamir yaylasında ayrıca Güney Rusya‟da, Kafkasya‟da, Karadeniz çevresinde Moldavya‟da, 

Dobruca‟da, Anadolu‟da, Bulgaristan‟da, hatt� Avusturya‟da sôzü edilen ırkı oldukça büyük topluluklar 

temsil ederler (Bartucz, A magyar ember Bp. 1938. 414-17). 

Macarlar da oldukça karıĢmıĢ unsurlardan mürekkep olmakla beraber, en kalabalık ve en 

ônemli unsurunu, mevcut nüfusun hemen hemen üçte birini, turanid ırkın bir kolu olan “Homo 

pannonicus: Alfôld Ovası ırkı” teĢkil eder. Bartucz‟ın tahminine gôre yurt iĢgali çağında bu nisbet daha 

da fazla idi. Finn-Ugor asıllı kavimle zaman zaman ve büyük ôlçüde karıĢan Türk kavimlerinin 

kanlarını gôz ônüne getirirsek, bu sonucu tabiî bulmamız gerekir. Diğer taraftan Finn-Ugor asıllı 

unsurlar ve onlarla birlikte Baltık ırkının kanı, Ural çevresindeki Türklüğe karıĢtığı için, onlar 

Macarların en yakın akrabaları sayılabilirler. 

Anadolu Türkleri de turanid ırkının daha ziyade “taurid”, diğer bir tabirle �n Asya unsurları ile 

karıĢmıĢlardır. Bazı nazariyelere gôre münferit Türk oymaklarına da Moğol kanı karıĢmıĢtır. Moğollar 

ise europid ırktan olmayıp “sinid” ve diğer Doğu Asya grupları ile birlikte “mongoloid” ırkındandırlar. 
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Türklerin arasında, batıdan doğuya doğru gidildikçe, bu ırkın vasıflarını gôsteren gruplara rastlanır. 

Tekrar Ģunu ısrarla belirtmeliyiz ki, ırk tipinin kendisi, hiçbir kimsenin nereye bağlı olduğunu 

çôzemez. Milyonlarca baltıklı veya turanid tipindeki insanlar, bugün kendilerini Rus saymaktadırlar. 

Buna mukabil taurid, dinarid, mediterran ırk tipinde olan Türkler de vardır. Bu bakımdan ırkî vasfa 

fazla değer vermek doğru değildir. Irk ve kavim aynı anlama gelmediği gibi, ırk ve dil mefhumları da 

birbirine bağlı değildir. �eĢitli ırklara mensup kimseler aynı dili konuĢabilirler. Dillerin 

vasıflandırılmasında Türk kavimlerinin dillerini ve lehçelerini Altay dil ailesine bağlarlar. 

W. Schott‟ın 1836‟daki sınıflandırmasından beri, Türk ve Fin dillerini bilen bilginler ve diğerleri 

Ural dil ailesi ile birlikte, Türkçeyi de Ural-Altay dil ailesinden sayarlar. 

*** 

Onlara gôre bu dil ailesi Ģeması Ģôyledir: 

 

 

 

Bütün bu diller iltisakî (Agglutinasyonlu) dillerden oldukları için yekdiğerine yakındırlar. Günter‟in 

1925‟te yaptığı bir düzenlemesine gôre, Ural-Altay dilleri muslak (yapıĢık) diller arasında talî 

(sobordinatif) bir grup teĢkil ederler. Ayrıca Ural-Altay dillerini, komĢu Ġndogermen, Sami ve Tibet-�in 

dil ailelerinden büyük ôlçüde ayıran hususlardan biri de, kelime anlamlarının cümle münasebetlerine, 

rollerine gôre, kelimelerin kôklerine ekler katmak suretiyle değiĢtirilebilmeleridir. Sesli harflerin ahengi 

de (bir kelimede ancak yüksek veya derin  sesli harflerin  bulunması) sôzü edilen dillerin bir ôzelliğidir. 

Her ne kadar tel�ffuz ahengi kaidesinden, bugün hayli çôzülme olmuĢsa da, eski Türkçede ve 

Set�l�‟ye gôre Finn-Ugor temel dilinde bu hususiyet mevcuttu. 

Ġndogermen ve Sami dillerinin gramerlerindeki cins, Ural-Altay dillerinde olmadığı gibi, bunlar 

kelime ônünde sessiz harf yığıntısını da sevmezler. Bu ve diğer vasıflar, yukarıdaki Ģemada gôsterilen 

diller arasında bir ortaklık yaratmakla beraber, bu tasnif yine de bir nazariye olmaktan ileri gidemez. 

Moğol-Türk dilleri arasındaki bağların mahiyeti sorusu da henüz l�yıkiyle çôzülmüĢ değildir. Sayısız 

benzerlikler, acaba eski (burungu) akrabalık, yahut sürekli temasların bir sonucu mudur? Her ne 

kadar iki dil arasında pek çok ses, kelime ve eklerin benzerliği var ise de, bu benzerliklerin birçok 

tabakası olduğu dikkati çekmiĢtir. Ayrıca temel bazı anlamlar, mesel�: Sayı adlarının birbirinden 

tamamiyle ayrı olduğu da tesbit edilmiĢtir. Bu sebeplerden dolayı bazı bilginler ve bunlar meyanında 

Trubetsko, ancak uzun müdder beraber yaĢamanın doğurduğu dil yakınlığı “Sprachbund”dan 

bahsederler (I. Congrés Int. des Linguistes, Leiden, 1930). Buna karĢılık Mongolistik sahasında ôn 

pl�nda sôzü geçen ve aynı zamanda sal�hiyetli Türkolog olarak tanılan bilginlerden Ramstedt, Poppe, 

Ligeti‟ye gôre bir Altay ana dili mevcuttur. Bundan, eski (burungu) Türk ve burungu Moğol geliĢmiĢ 
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olup aralarındaki müĢterek birçok hususlar bugüne kadar kalmıĢtır. Ligeti birçok güzel ve değerli 

Türkoloji araĢtırmaları alanındaki baĢarısını, Moğolcayı gôzônünde bulundurmasına borçludur. 

Eskiden Gombocz‟ın ve son zamanlarda Ligeti‟nin çalıĢmaları Ģu gerçeği ortaya koymuĢtur: Türk 

dillerinin mukayesesi ve tarihi ile meĢgul olan bir bilgin, Moğol lehçelerinin de ele alınmasını ihmal 

edemez. Tekrar Ģunu da hatırlatmalıyız ki, dil akrabalığı ırk akrabalığını gerektirmez. 

Türk dillerinin ve dolayısıyla Altay dillerinin Ural ve bilhassa Finn-Ugor dilleri ile olan yakınlık 

derecesine gelince, Sauvageot nazariye olarak serdettiği bazı ses tekabülü kanunlarına ve 214 

kelimenin etimolojisine dayanarak, “Langue Ouraloataique Commune”, diğer tabirle Ural-Altay dili 

bulunduğunu isbaat çalıĢtı. Németh de, daha ihtiyatlı olmakla beraber, Ural dilleri ile Türkçe arasında 

bazı kelime ve hatt� morfoloji uygunlukları da gôsterdi. 

Bunlardan birkaçını gôzden geçirelim: 

Olmak fiilinin kôkü: ol. 

Eski Türkçe, �ağatayca: bol; Osmanlı: ol; Finn: ole; Vogul: ol; Votyak: val; Macarca: val-vol; 

Eski Türkçe: boltım; Macarca: voltam. 

Unutmak (unut): Votyak: vunet; Finn: unohtaa. 

Uygur, Kazan Tatarca: tap; Finn: tapaa; Macarca: tap (ondan: tapos, tapad) 

Uyumak (uyu): 

Eski Türkçede: udı; Uygurca: udu; Mordvin: udo. 

Kapmak (kap): 

Finn: kaappaa (okunuĢu: k�p�); Votyak: kab; Macarca: kap. 

Sihirli değnek kelimesi: 

�ağatay, Kırgızca vb.: arba (bôğülemek); Finn: arpa. 

Gelin kelimesi: 

ġor Türkçe: keli; Ostyak: Kili; Mordvin: kel; Finn: kely (okunuĢu: kelü). 

Ekin demeti: 

ġor T.: kobu; BaĢkurt: kübe; Finn: kupo, kubu; Macarca: kéve. 

Türkçe (mıĢ, miĢ) Mesel�: yetmiĢ: 70. 

Züryence, Votyak: mysz; eski Macarca: misz. Mesel�: Züryence vetymysz: 50; eski Macarca: 
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harmisz: 30. 

Ta ve ga “ablativus ve lovativus” ekleri ile bazı fiillerden yapılmıĢ isimlerin ve fiil çekimlerinin de 

Finn dillerinde tam karĢılıkları vardır. Cümle kuruluĢlarında bilhassa “Lativus” ile yapılan tamlamalarda 

mutabakat çoktur. Németh “Netice itibariyle, Ural ve Türk dilleri arasındaki dil münasebeti eski 

akrabalığı andırmaktadır” diye ihtiyatlı bir mütal�a yürütmektedir. 

ġimdi, bir de, Ural-Altay dil ailesi diye anılan dil gurubunun diğer dil grupları ile olan 

münasebetini tetkik edersek gôrülür ki, birbirleri arasındaki kesin farklara rağmen bunlardan 

Ġndogermen dilleri diğerlerine nazaran en yakın sayılabilir. 

Ġsveçli Collinder, eskiden büyük ônem verilen “agglutinasyonlu ve fleksiyonlu” diller arasındaki 

farkın, aslında çok ônemli olmadığına iĢaret etmektedir. 

Ural ve Altay dil ailesi içinde Türk lehçelerini ele alacak olursak, Türkçenin tarihini, Gôktürk 

yazıtlarından beri, yani VII. yüzyıldan itibaren biliyoruz. Ondan ônceki çağlardan ancak has isimlerle, 

�in kaynaklarında gôrülen Hun çağına ait bazı kelimeler kalmıĢtır. Mesel�: kız, katun (hatun), bügü 

(sihir), tengri (gôk), kırsa (karsak: tilki), tinglig (tiyin: sincap), tok (kalın, kuvvetli) gibi. En eski ôzel 

isimler fonetik bakımından pek az, morfolojik bakımından daha da az değerlidirler. Türkçe izahı 

mümkün en eski has isimlerden biri Abaris‟dir; eski Yunan kaynaklarında geçer. Efsaneye gôre 

Apollo‟nun rahibi idi. Ġsa‟nın doğumundan ônce VII. yüzyıl baĢlarında Altay dağlarının kuzeyine düĢen 

bozkırlardan Apollo‟nun kutsal kuĢları, Ģarkı sôyleyen kuğuların ülkesinden uçan bir oka binerek 

Yunanistan‟a geldi. ġarkı sôyleyen kuğular ve ok üstüne binerek uçmak tabirleri Türk Ģamanlığında 

geçer. Yunan efsanesinde Altay Dağlarına del�let ettiğini sandığımız “Riphaei Dağları” tabiri de ilgi 

çekicidir. Abaris adının sonundaki -is, Yunanca ek olduğu için iĢtikak bakımından güçlük arz etmez. 

Bu ôzel isim üzerinde inceleme yapan Moravcsik, Abaris‟i isabetli bir gôrüĢle 2600 yıl ônceki Avar 

kavim adı ile birleĢtirmektedir. (Abaris Avarların tarihte büyük rol oynamalarından 1200 yıl ônceye 

aittir). Avar kavminin eski adı Abar idi, „karĢı koyan‟ anlamına gelen bu isim tipik Türkçedir. Daha 

ileride de gôrüleceği üzere, bu tarz kavim adları Türkçede pek çoktur. Titiz bir tenkidçi, Abaris ile 

Avarların tarih sahnesine çıkıĢları arasında bin yıllık bir farkın olduğunu sôyleyebilir. Türkoloğun buna 

cevabı Ģu olacaktır: Türk kabile adları arasında 1200, hatt� 1500 yıldan beri kalan ve bugün de 

kullanılan kelimeler de vardır. Mesel�: Sabar, TôliĢ, TürgiĢ gibi. 

Ġskitler ve Türklük münasebetlerinin de bu konularla ilgisi vardır. Ġskitlerden bize kalan bazı has 

isimler Ġran dillerinin vasıflarını taĢırlar. Ancak ôyle kültür unsurları da vardır ki, bunlar bizi doğuya 

gôtürürler. Herodotos, Skithaların kuzeyindeki tek gôzlü Arimasp kavminden bahseder. Bunlar altın 

muhafaza eden Grifonların komĢuları olup altın temin etmeye çalıĢırlar. Laufer‟in tezine gôre, (bu tezi 

Németh de kabule Ģayan bulur) Arimasplar Moğollardır. Zira, Moğollarda bu tarz efsane bugün de 

mevcut olduğu gibi, Moğolcada �r�m-d�k tek gôzlü anlamına gelmektedir. Richthofen‟e gôre, “Ġskitler 

doğudaki Ural-Altaylı unsurlarla karıĢmıĢlardır.” Son zamanlarda Wiesner, kafatası ôlçülerine ve 

Hippokrates‟in tavsiflerine dayanarak, Ġskitlerin “Turanid” unsurlarına iĢaret etmektedir. 
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Abaris adından baĢka, Yunan tarih yazarlarında diğer sôzlere da rastlanılır. Bunların da Türkçe 

ile açıklanması denenmiĢtir. Mesel�: Ġskitçe, askhü ve Karthasis adları gibi. Herodotos‟a gôre askhü 

yabani viĢne ezmesinden yapılan koyu bir içkidir. Németh “bu sôz tam manasiyle Türkçe sayılamaz!” 

der. Curtius Rufus, Büyük Ġskender çağından Karthasis‟in Ġskit kralının kardeĢi olduğunu sôyler. 

Nôldeke bu sôzü Türkçe kardaĢ ile birleĢtirir. Németh buna da itiraz ederek, kardeĢin en eski Ģeklinin 

karındaĢ olduğunu ve Büyük Ġskender çağında da bu Ģekilde olması gerektiğini belirtmiĢtir. 

Avrupa‟daki Hunlara ait has isimler de dil yadig�rı olarak değerlidirler. Avrupa‟nın büyük ulusları 

daha ortada yokken ve Sl�vların tarihsiz ve meçhul yığınları arasından, Ruslar dahil, tek bir kavim 

dahi sivrilmemiĢ iken, Türk uluslarının çok eski çağlardan itibaren has isimlerini takip etmek 

mümkündür. Ġngiliz, Rus vs. zek�sı daha ortaya hiçbir eser vermediği ve bu milletlerin kendilerine 

gelerek Ģuurlarına sahip olmadıkları bir çağda, Türk asıllı Mahmut al-K�Ģgarî ansiklopedi değeri 

taĢıyan muazzam bir sôzlük meydana getirmiĢtir. Mahmut K�Ģgarî millî ilmin, Türkolojinin kurucusu 

sayılabilir. 

Türkçe en muhafazak�r dillerdin biridir. Bu muhafazak�rlık, Türklüğün yurdu olan Eurasia 

bozkırının muazzam bir coğrafî birlik teĢkil etmesi ile de ilgilidir. Burada sık sık büyük Türk siyasî 

birlikleri teĢekkül ettiği için sürekli ôzel geliĢmeler de olmamıĢtır. Tabiatiyle bu muazzam sahanın 

çeĢitli bôlümlerinde, iki bin yıl zarfında çeĢitli kültürler ile temaslar neticesinde, lehçelerine sayısız 

kelimeler katılmıĢtır. Anadolu, Kırım ve Azerbaycan Türkçesinde, Arapça, Farsça; Yakut ile Kırgız, 

Sibirya ve Altay lehçelerinde ise Moğolca unsurlar çoktur. Halbuki, eski aslî unsurları ele alınacak 

olursa, bugünkü Türk dilleri topluluğunda ancak �uvaĢça ile Yakutçanın farklı olduğu gôrülür. Bu 

dillerde, eski Türk ana dilinde, kelime baĢındaki y sesi değiĢerek s olmuĢtur. Mesel�: Gôktürkçe yiti ve 

Anadolu Türçesindeki yedi kelimesinin �uvaĢçası sittse ve Yakutçası ise sette‟dir. Anadolu 

Türkçesindeki yaka, Uygurca ve Kırımca yoga kelimesi yerine �uvaĢçada suga, Yakutçada saga 

kullanılır. Bu esasa dayanarak Németh Türk dillerini (Y) Türkçesi ve (S) Türkçesi diye iki gruba ayırdı. 

Eski Türk kavimleri arasında Gôktürkler, Uygurlar, Oğuzlar, Kumanlar vb. (Y) Türkçesi grubuna, Ogur 

Türkleri (Bulgar Türkleri) ise (S) Türkçesi grubuna bağlıdırlar. 

Tarih boyunca Ogur kavimleri bozkır bôlgesinin batı ucunda gôrünmüĢlerdir. Ogur Türklerini ve 

onların bugünkü bakiyeleri olan �uvaĢları, diğer Türk topluluklarından ayıran ôzelliklerden biri de: 

Türkçedeki (Z) harfi yerine (R) harfinin kullanılmasıdır. Mesel�: Oğuz yerine Oğur, süz yerine sür 

(�uvaĢça ser), Macarcada szür; otuz yerine utur (Uturgur: Otuzgur adlı kavmin ismi) gibi. Dilbiliminde 

bu ôzelliğe rotacizmus (rotasizm) denir. 

Türk dillerinin yeni, fakat oldukça karıĢık diğer bir tasnifini de Samoyloviç adındaki Rus bilgini 

yaptı. O da ônce (Z ve R) ana gruplarına ayırmaktadır. Ondan sonra (Z) grubundaki lehçeleri, ayak 

kelimesinin ortasındaki sessizin tel�ffuz Ģekline veya fiil kôkünden yapılan ve sıfat fiilin (g) ile teĢkil 

edilip edilmediğine gôre aĢağıdaki Ģekilde talî bôlümlere ayırmaktadır: 
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Buna gôre, bugünkü Kazan Tatarlarının dili tokuz, ayak, kalgan, taulı tipinde; Anadolu Türkçesi 

ise tokuz, ayak, kalan tipinde bir lehçedir. Türk kavimlerinin birbirleri ile olan sürekli temas ve 

karıĢmaları dolayısiyle bazı lehçeler aynı zamanda birkaç lehçe ôzelliği gôsterebilirler. Bu bakımdan 

Samoyloviç‟in tasnifi birçok soruyu cevapsız bırakmaktadır. Son zamanlarda Ligeti baĢarılı 

sayılabilecek bir tasnif denemesi yapmıĢtır. Bunun hakkında ancak B�rczi‟nin Macar Etimoloji 

Sôzlüğü‟nün (Magyar Szñfejtô Szñtar) ônsôzündeki açıklamayı iktibasla yetineceğiz: “1- Uz (Oğuz) 

karakterli diller: Azerbaycan, Kırım (A) Anadolu Türkleri, Türkmen, Selçuklu; 2- Kıpçak karakterinde 

olan diller: Balkar, BaĢkırt, Karaçay, Karay, Kırgız, Kazan, Kazak, Kırım (B), Kumuk, Kurdak, MiĢer, 

Nogay, �zbeg, Tobol, Tura, Peçenek, Kuman ve Houtsma, Et-Tuhfet, Abu Hayyan vs. sôzlüklerindeki 

kelimeler; 3- Sibirya karakterini taĢıyan lehçeler: Abakan, Altay, Baraba, Kaçın, Kundak, Karagas, 

Kızıl, Kondom, Koybal, Kumandı, Küerik, Lebed, ġor, Sagay, Soyot, Teleüt; 4- Türkî karakterinde olan 

lehçeler: �ağatay, �in Türkistanı lehçeleri; 5- �uvaĢ; 6- Yakut; 7- Gôktürk; 8- Uygur; 9- Türkistanın 

diğer lehçeleri. 

Son zamanlarda Türk dillerinin birçok yeni tasnifi yapılmıĢtır. R�s�nen (Materialien zur 

türkischen Lautgeschichte. 1949) ve Baskakav‟un (1952) tasnifleri yanında Rahmeti Arat‟ın çok esaslı 

ve teferruatlı sınıflandırması mevcuttur. 

Bu meyanda Benzing ve Menges‟in tasniflerine de iĢaret edelim (Philologiae Turcicae 

Fundamenta, I. 1959, 1-10). 

Türk Ģive ve lehçelerinin tasnifi ile ilgili araĢtırmaları ta baĢtan zamanımıza kadar ayrı ayrı 

inceleyerek mukayeseli bir Ģekilde tarihçesini yapan ve bu araĢtırmalardaki müspet ve menfi gôrüĢleri 

de belirterek bir neticeye varmaya çalıĢan R. R. Arat, eski tasniflere nazaran çok daha müspet bir 

tasnif Ģeklini ortaya koymuĢ bulunmaktadır (Türkiyat Mecmuası 1953, s. 59-139, tasnif tablosu: s. 

139). 

R. R. Arat‟ın, Türk lehçe ve Ģivelerinin tasnifi hakkındaki fikirlerini hul�sa ederek, onun tasnif 

cedvelini de vermek suretiyle bu bahsi kapatmıĢ olacağız: 

Türk dilinin lehçe ve Ģiveleri, vaktiyle J. Németh‟in de iĢaret etmiĢ olduğu gibi, kelime baĢındaki 

y- ~s- hususiyetine gôre, bir tarafta Yakut ve �uvaĢ lehçeleri ile diğer tarafta bütün diğer Ģiveler olmak 

üzere, iki büyük kısma ayrılmaktadır. ġivelerin tasnifinde kabul edilmiĢ olan umumî esaslardan z~r ve 

z (<d)~r husususiyetine gôre de �uvaĢ lehçesi hem Yakut lehçesinden hem de diğer Ģivelerden farklı 

bir durumda bulunmaktadır; buna bir de bu lehçeyi diğer lehçe ve Ģivelerden ayıran Ģ~l hususiyetini 

eklemek mümkündür. Türk dilinin bütününü gôz ônünde tutan bütün tasniflerde �uvaĢ lehçesinin Türk 

dili içinde ayrı bir grup teĢkil etmesi icap ettiği neticesine varılmıĢ olduğundan, bu hususun 

münakaĢası artık bahis mevzuu değildir. 

Yakut lehçesi de, y-~s- hususiyetinden baĢka d~t hususiyeti ile, diğer lehçe ve Ģivelerden farklı 

ayrı bir grup teĢkil eder. Bu lehçenin Samoyloviç‟te d-grubunun (Uygur, kuzey-doğu) t-bôlümüne tek 

baĢına ve Bogoroditskiy‟de, Karagas ve Tuva Ģiveleri ile birlikte, kuzey-doğu grubuna idhal edilmiĢ 
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olması yanlıĢtır. 

Diğer Ģivelere gelince, bunları ilk ônce Ģivelerin tasnifinde esas olarak kabul edilen seslerden d 

(adak) sesinin inkiĢaf Ģekillerine gôre ayırmak icap eder. Buna gôre, bir tarafta d sesinin muhafaza 

edilmesi ve diğer tarafta bunun z sesine inkıl�p etmesi hususiyetleri ile, kendiliğinden iki grup 

meydana çıkmaktadır. 

Geri kalan bütün Ģiveler, d>y bakımından, y kısmına dahil bulunduklarından, bunların tasnifinde 

bu hususiyetin dıĢında, baĢka bir esas bulmak l�zım gelmektedir; bu da E sesinin muhtelif durumlarda 

Ģivelerde arz ettiği inkiĢaf Ģekillerinde bulunmaktadır. Bu suretle tek heceli kelimelerin sonunda E>v 

(u) hususiyetine gôre, ayrı bir grup ve birden fazla heceli sôzlerin sonundaki E sesinin, 

sedasızlaĢarak, W sesine inkıl�p etmesi hususiyetine gôre de, baĢka bir grup ayrılabilmektedir. 

Yukarıdaki Ģive grupları bôylece tanzim edildikten sonra, geride daha iki Ģive grubu kalmaktadır. 

Bu grupların ikisi de tek heceli sôzlerin sonundaki E sesinin muhafaza edilmesi ve birden fazla heceli 

sôzlerin sonundaki E sesinin düĢmesi hususunda birleĢmekte, fakat tasrif eklerinin baĢındaki E 

sesinin durumu bakımından, birbirinden ayrılmaktadır. Tasnif eklerinin baĢındaki E sesini düĢüren 

Ģive grubu aynı zamanda kelime baĢındaki t- sesini sadalaĢtırarak, d- Ģekline sokmaktadır. ġive 

gruplarının iĢaretinde birliği muhafaza etmek bakımından, bu son hususiyetin de tasnifin esas 

unsurları arasına alınması faydalı olur. 

Bu hususiyetlere gôre, Türkçe lehçe ve Ģive grupları ve hususiyetleri Ģu Ģekilde sıralanabilir. 

A. Türk lehçe grupları: 

I. r-Grupu (r~z, l~Ģ, s-~y-) (�uvaĢ). 

II. t-Grupu (t~d, s-~y-) (Yakut). 

B. Türk Ģive grupları: 

I. d-Grupu (adaW, taE, taElıE, WalEan) (Sayan). 

II. z-Grupu (azaW, taE, taElıE, WalEan) (Abakan). 

III. tav-Grupu (ayaW, tav, tavlı, WalEan) (Kuzey). 

IV. taElı-Grupu (ayaW, taE, taElı, WalEan) (Tom). 

V. taElıW-Grupu (ayaW, taE, taElıW, WalEan) (Doğu). 

VI. daElı-Grupu (ayaW, daE, daElı, Walan) (Güney). 

Türk Ģivelerinin tasnifi ile ilgili açıklamasını, R. R. Arat aĢağıda verilen cedvelde hul�sa 

etmektedir: 
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Fonoloji bakımından bugünkü Türk lehçe ve Ģivelerinin de sınıflandırılmasının mümkün 

olduğunu sanıyoruz. Aslî Türk dilinde aĢağıdaki sessizler kullanılıyordu: p, b, t, d, q, k, y, g, Ģ, s, z, y, l, 

r, m, n, ng, ç. Bunların da arasından ancak b, t, q, k, s, Ģ, y, ç, sessizleri kelime ônünde bulunur. 

Seslilerden a, � (açık e), e (kapalı e), i, ı, o, ô, u, ü bilinmektedir. Finlandiyalı R�s�nen, Macar 

Ligeti ve Alman Menges‟in araĢtırmalarına gôre uzun seslilerde bulunuyordu. Bu uzun sesleri 

Mahmud al-K�Ģgarî XI. yüzyılda kullanmıĢtır. Macarcaya geçen eski Türk sôzlerinde de bunları 

gôstermek mümkündür. Mesel�: kép (resim), bér (ücret), Ģ�r (çamur) sz�m (sayı) vb. 

Bugün, edindiğimiz bilgiye gôre, Türk dilleri tarihindeki devirleri Ģu Ģekilde ayırabiliriz: 

1- Ana Türkçe çağı: Ġsa‟nın doğumuna yakın yıllarda bu dil kullanılmakta idi. �zellikleri: Uzun 

seslilerin ve kelime ônünde -h- sesinin bulunmasıdır. 

2- Eski Türkçe çağı: Mil�ttan sonra altıncı yüzyıldan baĢlayarak dokuzuncu yüzyılın ortalarına 

kadar sürer. Bu bôlüme Gôktürk ve Erken Uygur oyma yazılı dil metinleri ile büyük bir ihtimalle Erken 

Kırgız lehçesi girer. 

3- Orta Türkçe çağı: IX-XV. yüzyılları ihtiva eder. Bu bôlüme Uygur edebiyatı altın çağının 

eserleri girer. Mahmud al-K�Ģgarî‟nin ansiklopedisi, �ağatay edebiyatının mbüyük eserleri: Rabgûzî, 

Nev�yî vb. Kıpçak sôzlükleri ile “Codex Cumanicus” vb.  

4- Yeni Türk çağı: XVI. yüzyıldan zamanımıza kadar Eski Türk metinlerinden daha ahenkli, 

temiz ve güzel bir dil dikkati çekmektedir. Gôktürk yazıtlarının dilinde kuvvet, asalet ve destanî 

hamaset ıĢığı saçılır. Uygur eserlerinin dili çok taraflı olup, din felsefesinin en mücerret mefhumlarını 

saf ve bozulmamıĢ Türkçe ile ifade edebilmektedir. �ağataycaya gelince, o zamanın bilgini 

(polihistor‟u) Nev�yî 1499‟da cesaretle ve birçok ôrnekler vererek, ifade bakımından Türkçenin çok 

ileri ve iĢlenmiĢ bir dil olan Farsçadan geri kalmadığını ispat etmiĢtir. 

Türk edebî dili daha sonraları arılığını muhafaza edememiĢtir. Bir sürü lüzumsuz Arapça ve 

Farsça unsurlarla dolduruldu. Buna rağmen yenileĢme ümit ve imk�nları mevcuttur. Zira edebî dile 

saflığı kazandıracak unsurlar, eski Türk edebiyatında ve Anadolu‟nun çok zengin halk dilinde 

bulunmaktadır. Yayınlanan Anadolu ağızları derleme sôzlüklerinin Ģimdiye kadar bilinmeyen sôz 

hazinesine, pek çok Macar sôzlerinin kaynaklarını aydınlatacak malzemeye de rastlanmaktadır. 

Mesel�: bocs (boç): ayı yavrusu; csatak (çatak): çamurlu (yer); koporsñ (koporĢo): tabut 

(kaburcak) vb. 

*** 

ġimdiye kadar, birçok defa Türk kavim adı geçti; Macarca Tôrôk de bu sôzden geliĢmiĢtir. Bu 

sôz Türklüğün en eski adı değildir. Hun devleti dağıldıktan, toba, Avar ve Sabarlar tarih sahnesinden 

çekildikten sonra Türk sôzü ilk defa VI. yüzyılda meydana çıkmıĢtır. 
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Bu umumî kanaate rağmen, �in-ġu adlı �in kronikasında, Tu-ko kavminden Hiung-nu (Hun) 

ġanyülerinin meydana çıkmalarından sôz edildiğine gôre, Türk sôzünün burada yanlıĢ kullanılıp 

kullanılmadığını aydınlatmak gerekir. Tobalarda Tu-ku adlı bir oymak vardı. (Eberhard, Lin-Yüan 52) 

(ayrıca bakınız: Hamit KoĢay, Türk Sôzü Hakkında, Zeki Velidi Armağan kitabı). 

Türk sôzü Uygurca eski metinlerde kuvvet anlamında, cins isimi olarak da geçmektedir. Eski 

Türk oymak ve kiĢi adları arasında bu anlama gelen pek çok sôz bulunur. Mesel�: Berk, Küç, Erdim 

vb. gibi Türk adlarının da ônce bir oymak adı olduğu anlaĢılmaktadır. Sonradan bu isim daha büyük 

ethnik teĢekküle ad olmuĢtur. Türk devletinin Khingan dağlarından Azak denizine kadar süratle 

yayılıĢını da hatırlarsak bu man� değiĢikliğinin kısa zamanda meydana geldiğine hükmedebiliriz. 

Kuban ırmağı boyunca yaĢayan Macarları VI. yüzyılın sonunda Ermeni Khoreneli Moses (adı geçen 

devlete bağlı olmaları dolayısiyle), Türk olarak adlandırmaktadır. XI. yüzyıla kadar batı kaynakları 

Macarları, bugünkü yurtlarını iĢgal ettikten sonra da, umumî olarak Türk diye tanınmıĢlardır. 

*** 

Türk adı menĢeinin araĢtırılması, dikkatimizi, Türk oymak ve has adları konusuna çevirir. Buna 

pek çok ônemli soru bağlıdır; eski Türk isimleri, dağınık Türk dili yadig�rları sayıldıkları için, bunların 

da incelenmesi dil bilginlerini ilgilendirir. YerleĢme tarihi ile uğraĢan tarihçiler için de gereklidir. �ünkü, 

binlerce yıl boyunca, Hoang-ho yanındaki Salar (Singhoa-ting) Ģehrinden Viyana‟ya kadar uzanan 

sahada sayısız Türk oymak veya has ismi geçer. Bu ise, sôzü geçen geniĢ alanda Türklerin 

yaĢadığını veya  buralarda Türk tesiri bulunduğunu ispat eder. Bunlar ister Abbasi halifelerinin veya 

�in hükümdarlarının kumandanlarının, veyahut da Rumen boylarının, Rus Kazaklarının adı olsun bu 

adların hepsi Türklükle ilgilidir. 

Türk ôzel isimlerine ait pek zengin kaynaklar olmasına rağmen, bununla Ģimdiye kadar yeter 

derecede uğraĢan yoktu. Halbuki, yerleĢme bôlgeleri olan kôylere, diğer dillerde olduğu gibi, bunların 

yanında akan ırmaklara, çevresindeki dağlara, o bôlgeye has ağaç ve hayvanlara, jeolojik 

teĢekküllere verilen adlara veya vaktiyle orada yaĢayan ulus, oymak veyahut Ģahsa nisbetle 

adlandırılmıĢ olabilirler. Bilhassa bu sonuncusu (Ģahıs adları) ônemlidir. Mesel�: En eski Türk oymak 

asıllı Macar kôy adları arasında: Kürt (Karyığını), Kér (Ker, pek büyük), Kesi (kesek, parça) bu 

cümledendirler. XVIII. yüzyılın sonlarında doğuyu dolaĢan Georgi BaĢkurtların kôylerine “�ağdaĢ 

aksakallar” adının verildiğini sôyler. Oymak veya Ģahıs adlarından iyelik eki kullanmadan meydana 

gelmiĢ kôy adları bütün Türk dilleri alanında sınırsızdır. Hatt� bugün yalnız Slavca yahut Rumence 

konuĢulan yerlerde bile buna rastlanılır. Türk dil alanında (Tıpkı Macarcada olduğu gibi) bir yerin ilk 

sahibi olan Ģahsın adı, eksiz olarak kôy adı yerinde kullanılır. Sl�vca bu adın sonuna -ovo-, -sk vb. 

ekler gelir. Mesel� Bulgarca Selçikovo, Rusça, AbaĢovo, Alatınsk, Akmolinsk, Tarkanovo vb. 

Rumencede -eni, eĢti ekleri gelir. Buna ôrnek olarak BelçireĢti, Comandaresti, Tonguzeni vb. 

zikredilebilir. 

Irmak adları da birkaç bôlüme ayrılır. Küçük ırmak adları kôy veya Ģahıs isimlerine izafe 
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suretiyle verilmiĢ olabilir. 

Renk adlarını taĢıyan ırmaklara Balkanlar‟da �in sınırına kadar rastlanır. Mesel�: Karasu 

Bozyılga, YeĢilüğüz (ôz), nehir kıyısı bitkilerine izafe suretiyle Taldısu (sôğütlü), BoraĢo vb. 

Dağ adlarında da durum aynıdır: Bozçuk, Kôgmen (gôk rengi) gibi. Daha az ônemli yer, ırmak, 

tepe ve geçit gruplarında çevre ile ilgili olarak çobanların, kervancıların yeknesak hayatında vukua 

gelen bir değiĢiklik veya hadiseye nisbetle adlandırılmıĢ olabilirler. Mesel�: Doğu Türkistan‟da ĠĢtan 

astı (içdonu astı), Türkistan‟da Barsa-Kilmez (varsa gelmez), Anadolu‟da Gelin uçtu kayası gibi. 

Diğer Türk has isimlerinde kiĢi ve cemiyet adlarını, baĢka bir if�de ile has isimler ile oymak ve 

ulus adlarını ayırabiliriz. 

Türk has isimlerinin alınıĢı tek bir hadise olmayıp, kavim adlarında olduğu gibi bir düzene 

bağlıdır. Ġptidaî derecesinde diğer kavim ailelerinde ad verme, ad geliĢmesinde bağlı olduğu psikolojik 

zeminin tesiri altındadır. Bunları inceler ve eski Türk kaynaklarındaki adlarla mukayeselerimizi 

yaparsak dikkate Ģayan benzerliklerin bulunduğunu gôrürüz. 

Ad verme, gerek Türklerde ve gerekse diğer kavimlerde sihrî zemin ve teferruatının tesiri 

altındadır. Ad verilirken tabiat kuvvetlerinin, ruhların ve cinlerin yeni doğan çocuğun hayatına 

muhtemel müdahaleleri hesaba katılır. Bu konuya bir dereceye kadar, totem (Türkçe onğun) ile ilgili 

adları da alabiliriz. Totemizmin mantık ôncesi (prelojik), iptidaî gôrüĢü, ilk ônce Amerikalı kızılderililer 

(Ġndianlar) da tesbit olunmuĢ ve onların dilindeki totem kelimesi ile ifade edilmiĢtir. Bu gôrüĢe gôre 

hayvanlar, hatt� bitkiler mistik yüksek derecede varlıklardır. Man�sı cin anlamını da kapsamaktadır. 

Totem, gerek ferdin ve gerekse oymağın ceddidir. 

Totemizmin aslında, eski Türk kültürünün unsurları arasında olmayıp, diğer kültür çevrelerinden 

alınmıĢ olduğu sanılmaktadır. Onun için Türklük bakımından fazla ônem taĢımaz. Oğuz oymaklarının 

kôklerine, ayrılıĢlarına ait efsane en gôze çarpanıdır. Muhtemel totem adlarına misal: Bozkurt, Kôk 

bôri, Uku (baykuĢ), Turul (tuğrul), Yılan, Ayu, Esperik, Kartal, Omurtag, Turuntay Tugan (doğan), 

AkkuĢ (turul dahil son altısı yırtıcı kuĢtur), �urtan (turna balığı), Bogday (buğday), Arpa vb. 

Ġhtimale dayanan totem menĢeli adlardan sonra Ģahıs adlarının daha açık olan kategorilerine 

geçebiliriz: 

I) Amaçlı (entansiyonlu) adlar. Ruhlara verilen iĢaretler: 

a) Ana ve babanın dilekleri: 

1- Yeni doğan çocuğun uzun ômürlü olması için: Toktasın, Dursun vb. 

2- Gelecek sefer de oğlan çocuğu doğmasını istemelerini belirtmek için: Kız-yeter, Oğul-gerek 

gibi. 
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3- Doğan çocuğun, ana ve babanın bir dileğini, umudunu tahakkuk ettirmesi için: Ġltut, Hindal, 

Ġldüz, Baybolsun, BeĢbine vb. 

b) Apotropeonlar, yani koruyucu adlar: 

1- Kôtü ruhları korkutan, sür‟at ve kuvvet anlamına gelen adlar: Kolbas, Bôrüberdi, Katlıboğa, 

Altıbars gibi. Bunların bir kısmı totemistik menĢeli de olabilir. 

2- Hor gôrülen bazı hayvan adları (kôtü ruhların yeni doğan çocuğun değersiz, ana ve baba 

tarafından sevilmediğini, ôlümü ana ve baba için üzüntü teĢkil etmeyeceğini gôstermesi için): Kôpek, 

Barak gibi. 

3- Aynı maksatla çocuğun sevilmediğini gôstermek için kullanılan çirkin adlar: Ġtkôdôn, Murdar, 

Sank, Ġtbok gibi. 

4- Erkek çocuklarına verilen kadın adları veyahut kadın anlamında olan adlar: Karakız, Kurtka, 

Bike gibi. 

5- Kôtü ruhları yanıltan baĢka cins adlar. Bunlar arasında nefret edilen kavimlerin adları: 

Bolmaz, SatılmıĢ, KalaĢ, Orus, Sart-Kalmak gibi. 

6- “Teofor” yani, Allah adını kapsayan adların bir kısmı: Tengri-Berdi, Kuday-Berdi gibi. Tengri 

kôtü ruhlardan üstündür. 

c) �ocuk için iyi dilekleri doğrudan doğruya, dolaysız anlatan adlar: 

1- Mutluluğu, baĢarıyı dileyen adlar: Bekbol, ġahbula, Efendibula, Ġğdir gibi. 

2- Uzun ômür dileyen adlar: YüzyaĢar, KobcaĢar, (�okyaĢar), BinyaĢar gibi. 

3- Ġyi karakter ôzellikleri anlatan adlar: Tınıbek, Canıbek, Bilir, Alper gibi. Saygı duyulan 

kavimlerin adları, güzelliği ve kuvveti herkesçe bilinen nesne adları da bu bôlüme girer: Elmas, Bulat 

gibi. 

4- Vücutla ilgili iyi ôzellikler, hayvan ve bitkilerin müspet ôzelliklerini belirten adlar: Karpuz, 

Kabak, Torsuk, Süyrük, Selvi, Elif gibi. 

d) GôsteriĢ ifade eden adlar. Bir bôlümü VI ve VII‟nci maddelerde anlatılacak olan ve ataların, 

büyük kimselerin adlarından gelen isimler. Rütbe bildiren adları da bu ikinci kategoriye alabiliriz. 

II- Tesadüf �leminden alınmıĢ iĢaretler (indiciumlar): 

a- Yeni doğan çocuğun gôze çarpan bir ôzelliği (vücut yapısı, rengi vb.): Mengli, �utur, Kızıl vb. 

b- Doğumdan sonra ilk gôze çarpan veya iĢitilen adlar: Balta, �ubuk, �akan, Kumız, Palav 
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(pil�v) gibi. 

c- Doğumdan sonra gôrülen hayvan ve bitki adları: Karga, Kabak, Koyan (tavĢan), Alma gibi. 

d- �adıra, odaya ilk giren kiĢi; iĢi adı veya rütbesi, bağlı olduğu kavim, aul‟da (kôyde) bulunan 

misafir adları: Kerbende, Kôteli-kaĢka, �erçi, Dôgdôrbay (Doktor bay), Candaralbek (Generalbey), 

Uzunbut (meĢhur seyyah Sven Hedin), Orus, Tatar gibi. 

e- Ana veya babanın ilk duyduğu veya sôylediği sôz: ġüktur (sus), Balaboldu, Tepremez, 

AğrıtmıĢ, Yarman gibi. 

f- Doğum anında vuku bulan meteorolojik veya astronomik bir olay: Ayaz, Tolun, Yağmur, 

Duman, Aydoğa gibi. 

g- Gün, mevsim ve bayram adları: Noruz, Yangot (yeni ot), Adina, Salı-beg, Bayram, Ramazan 

gibi. 

h- Doğum zamanındaki ônemli bir olay, ziyafet vb.: Bayga-bar, Toyboldu gibi. 

ı- Doğum anında yenilen kavim, memleket, hükümdar adaları: Gûr-sançtı (Al�eddin 

HarzemĢah‟ın Gûrhan‟ı yendiği zaman doğan oğluna verdiği ad), Macar (Batu Han‟ın Macarları 

yendiği zaman verilen adlar) gibi. 

i- Doğum yerinin yakınında bulunan nehir, doğum yerinin bulunduğu yayla, Ģehir, k�rgir ev vb.: 

Etil, Altay, Yayla, TaĢtura, Bağdat-Hatun gibi. 

j- Babanın yaĢı: Elli-bay, Elli-ulu (oğlu), AltmıĢ gibi. 

k- Yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğu: Tôrt-ul (dôrt oğul), Altı, Yedi-san (sayı) gibi. 

l- Din adamının bulduğu rastlantı: Kur‟an yapraklarının karıĢtırılması ile bulunan ad: Yasin gibi. 

III. “Teofor” adlar: Kôtü ruhları ĢaĢırtmak maksadiyle veya çok defa da ana ve babanın sevincini, 

Ģükranını gôsterirler: Tengri-bermiĢ, Kuday-berdi (Hüda verdi) gibi. 

IV. Ana ve babanın sevgisini, Ģefkatini gôsteren adlar (Hypochoristica). Bunlar, umumî olarak 

ince, değerli, tatlı, güzel, küçük bir Ģey anlamına gelen ve daha ziyade kızlara verilen adlardır: �içek 

Kızkına, Altun-gül, Gülayım, Ġnci gibi. 

V. KiĢilere bağlı adlar: 

1- Ata ve akraba adları, 

2- Herkes tarafından tanınan ve büyük Ģahsiyetlerin adları, kısmen moda adlar: �gedey, 

Kübilay, Baybars gibi. 
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VI. Rütbe ve unvan adları. Yukarıda, II/c ve II/d ile belirtilen hususlarla ilgili adlar: Yula, Tarhan, 

Sultanbey gibi. 

Toplu (kollektif) adlar (Soy, Uruğ, Boy, Oymak, Kabile Kavim): 

1- Ġçerden GeliĢmiĢ Olanlar: Has isimden klan adı, klan adından oymak adı ve oymak adı baĢa 

geçtiği zaman budun, kavim, millet adı olur: �zbek, Nogay gibi. 

2- (a)- DıĢardan konan adlar: Oymak baĢkanının, dolayısiyle oymağın geniĢ gôçebe devleti (ili) 

çerçevesi içinde idarî ve askerî gôrevine del�let eder. Tarhan, Inak, KabukĢın-Yula gibi. 

(b)- DıĢardan Takılan Adlar: Oymağın, halkın herhangi bir ôzelliği ile ilgilidir: Kesik, Ağaçeri gibi. 

Oymak adı çok defa kavim adı olabileceği gibi, siyasî birliğin zayıflaması ve çôkmesi ile büyük 

teĢekkülün adı oymak, hatt� oymak dalının adı Ģeklinde mevcudiyetini muhafaza edebilir. Soy, boy 

adlarının umumî olarak Ģahıs adlarından, nüfuzlu aile reislerinin adlarından geliĢmesi, o ailenin 

nesiller boyunca daha büyük teĢekkül haline gelmesine bağlıdır. Boy ve Ģahıs adlarından gelen soy, 

boy vs. adları Ģahıs adlarında olduğu gibi, aynı morfolojik ve semantik sınıflamalara bağlıdır. Büyük 

siyasî teĢekkül (oymak, kavim) adları arasında ônemli bir grup diğer bir bakımdan dikkatimizi 

çekmektedir. �in vakiyin�meleri, Batı Türklerinin hükümdarı IĢbarakağan‟ın halkını ne Ģekilde 10 

boydan mürekkep birlik haline koyduğunu açıklamaktadırlar. Hakan her boyun baĢına bir Ģad tayin 

etti. Her Ģad kudret al�meti olarak bir ok (sil�h) aldı. Bu sebepten ôtürü on boy on ok adını aldı. 

Boyların oklarla bôlünüĢünü Oğuz boyları ile ilgili efsanede de bulabiliyoruz. Bizzat Oğuz adı da 

aslında oktan gelmekte ve aynı zamanda boy anlamını taĢımaktadır. Ok sôzü birçok boy adına 

girmiĢtir: Türk-Bulgar, Onogur gibi. Peçenek boy adları da, ileride gôrüleceği üzere, kavmin siyasî 

kuruluĢu ile ilgilidir. Peçeneklerde ve diğer Türk kavimlerinde boylar birliğine baĢkanlık eden oymak 

reisinin adı tekmil birliğe �lem olarak kalmaktadır. 

Oymak ve kavimlerin dıĢarıdan gelen adları onların kuruluĢları ile de ilgili olabilir. Mesel� Bulgar 

(karıĢık), Kurama (karıĢık), Kalaç (bakiye), Kırık (kalıntı), eski Macar Keszi Türkçe Kesek‟ten 

(kesilmiĢ, parça) anlamlarına gelmektedirler. 

Kavim adları kader değiĢikliği sebebiyle de verilmiĢ olabilir: Mesel�: Sabar, Kazar, Avar, Kabar 

bu cümledendirler. 

Veya, ad bir kavmin karakterine de iĢaret edebilir. Mesel�: �uvaĢ (sulhçu, itidalli), Uygur (itaatli) 

gibi. 

ġahıs adları konusuna yine dônelim. Hıristiyanlığı kabul eden Macarlarda olduğu gibi, Ġsl�miyet‟i 

kabul eden Türklerde de saha itibariyle kuzeyden güneye indikçe ve zaman bakımından yeni çağa 

yaklaĢtıkça, Ġsl�m dininin tesiri altında, birinci derecede Arap, ikinci derecede Acem adları yerleĢti. Bu 

konuda kısaca Ģunları sôyleyebiliriz: Arapça ad vermekteki kaideler keyfi olarak bozulmasa idi isimler 

gayet açık anlaĢılabilirdi. Esası Ģôyledir: Künye (Ģahsın en büyük oğlunun adı) ve bunun ônüne 
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katılan Abu (peder) sôzü ile isterse vücudu ile ilgili bir niĢan veya yer adı vb. isim+pederin, ceddinin 

adı (patronym‟lar) ve buna katılan ibn (oğlu) sôzü+l�kab (saygı adı; umumî olarak-din, mülk, zaman, 

devlet sôzlerinin terkibi) kullanılır. Memlûklarda ise Memlûk‟un eski efendisinin adı da eklenir. 

KullanılıĢta ismin yerini künye almıĢtır. Mesel� Abu‟l-Farac Ali ibn Hüseyin… Al-Ġsfah�nî (Arap), 

Abu-l-Gazi (Hiveli Türk tarih yazarı). 

Hükümdarların ve büyük devlet adamlarının l�kabı ôn pl�na geçer. Mesel�: Sal�h al-Din gibi. 

Yazarlar, Ģairlerde ise nisba tercih olunur. Mesel� al-Birunî. Bazen de “patronymikon” esastır. Mesel�: 

Ġbn Tagriberdi: Tanrı verdi (Memlûk tarih yazarı). ġimdi tam Ģekilli birkaç ad verelim: Mahmud ibn al-

Hüseyin ibn Muhammed al KaĢg�rî (isim+ 2 patronymikon+nisba); Abu-l-Rayhan Muhammed ibn 

Ahmed al-Bîrunî (künye+isim+patronymikon+nisba); az-Z�hir Rukn al-Din Beybars al-Bundukdarî 

(l�kab+isim+nisba); al-Malik al N�sir Salah al-Din Abu-l-Muzaffar Yusuf (ünvan+l�kab+künye+isim). 

Abu Ali al-Hasan ibn Ali ibn Ġ shak Nizam ul-Mülk al Tûsi. Büyük Selçuk hükümdarlarından Alp 

Arslan ve MelikĢah‟ın vezirinin tam adı (künye+isim+patronymikon+l�kab+nisba). 

Acem tesiri ve Farsça isimler en çok Anadolu Selçuklularında ve Hindistan‟da kôkleĢmiĢtir. 

Bunlar kısmen Sasanîler devrine ait eserlerden iktibas ve kısmen de yeni buluĢlardır. Birinci grupa, 

büyük hükümdar anlamına gelen Key kelimesi ile tamamlanan Keyhüsrev, Keykubad; ikinci gruba 

Cihangir (dünya fatihi) ôrnek olarak gôsterilebilir. 

Türkler diğer halklar ve dolayısı ile yabancı kültürler ile temasa geçip onların tesiri altında 

kaldıkça adlarını da almıĢlardır. Bu sebeple Türk adları arasında, bazı Moğol ve Kıpçaklarda Rus 

menĢeli sôzlere raslanır ise de bunların ancak talî ônemi vardır. 

*** 

Gôçebe topluluğa bağlı ferdlerde ad verme dünyaya geliĢle ilgili ilk bir konudur. Sıhrî itikatlara 

dayanan ôbür dünyaya inanıĢtan ise hayatın son safhası olan ôlü gômme �detleri geliĢir. Eski 

Türklerde “toy” umumî bir gelenek idi. �lü ziyafetine bizzat ôlünün de katıldığı kanaati hakim idi. Yas 

tutanlar ôlüyü eğlendirmek için toplanırlar, gelecekte de onun koruyuculuğuna sığınarak eve 

bağlamak isterler. 

Eski Türkler, mesel� Gôktürkler defin merasimi için yaprak dôkümünü veya ağaçların 

yapraklanması zamanını beklerler, büyüklerin mezarı üstüne toprak yığarak kurgan (tepe) yaparlardı. 

Ġranî asıllı atlı kavimlerde de ayni adet cari idi. �in sınırlarından Macaristan‟a kadar uzanan bozkır 

yolu boyunca bu kurganlar sıralanır. Mezara (kurgan‟a) kahraman ôlünün hayatta iken ôldürdüğü 

düĢmanların balbal adı verilen taĢtan yontma tasvirleri dikilir. Ġbn Fadlan 926 yılındaki 

seyahatnamesinde, Oğuzların da ağaçtan yontma balbalları mezarlarına diktiklerini ve bu sırada, Ģu 

sôzleri sôylediklerini kaydeder: “Bunlar onun (ôlünün) uĢaklarıdır. Cennette ona hizmet edeceklerdir”. 

Macarlarda Lehel adlı kahramanın borazanından bahseden efsanevî rivayet bu inanıĢın Macarlar 
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arasında da yaĢadığını gôsterir (Lehel bir akında, 955‟te esir düĢer. DüĢmanı olan kıral, ôldürülmeden 

ônce son arzun nedir, der. O da “bana nefirimi verin bir kerre daha üfleyerek çalayım” der. Bu arzusu 

kabul olunur. Lehel nefiri ôttürür. Sonra karĢısında duran kralın baĢına Ģiddetle vurarak onu ôldürür. 

Bu suretle ôbür dünyada onu kendisine ebedî uĢak yapar). Eski Türklerde ve Hıristiyanlığın 

kabulünden ônce Macarlarda ôlü ile birlikte atı, yahut atının baĢı ile ayak kemikleri, sil�hları, sevdiği 

eĢya da gômülürdü. Bütün bu adetler ôlünün ôbür dünyada da yerdeki tarzda hayatı devam ettirdiği 

inancından doğmaktadır. Macar bilgini Gyula L�szlñ‟nun incelemeleri ile isbat etttiğine gôre Türk 

halkları ve yurt kuran Macarlar zikri geçen eĢyayı mezara tersine koymakta idiler. Bunun m�nası 

Ģudur: Bu halkların itikadına gôre ahiret, dünyamızın ancak tersidir. Bunun ġamanizm ile ilgisi 

Ģüphesizdir. Bazı Türk kavimlerinde mesel� �in kaynaklarına gôre Gôktürklerde ve mezar 

buluntularına gôre Macaristan‟daki Hunlarda ôlü yakılırdı. Katafalk yerini tutan çadırın çevresinde at 

ve koyun kurban edilirdi. Atı çadır çevresinde birkaç defa koĢturduktan sonra o at kurban edilip diğer 

eĢya ile birlikte yakılırdı. Küller gômüldükten sonra kurbanlar kesilir ve yüzlerini yas al�meti olarak 

yaralarlardı. Ruh, kuĢ Ģekline girerek uçup giderdi. Eski metinlerdeki “sonkuroldu” (Ģahin oldu) sôzü 

bunu ifade etmektedir. 

***  

Ruh ve ahiret kavramı, bütün dinî tasavvurlarda esas unsuru teĢkil ederler. Buna toptan 

ġamanlık diyoruz. ġaman sôzü aslında Tunguzca bir sôz olup bilim edebiyatına oradan geçmiĢtir. 

Türkler Ģaman sôzü yerine kam‟ı kullanırlar. Attila‟nın bir kayınpederinin adı EĢkam (Ģerik Ģaman), 

diğer bir Hun‟un adı da Ata kam‟dır. XI. yüzyılda yazılan Kutadgu-Bilig ve K�Ģgari sôzlüğünde de 

aynen rastlandığı gibi, VIII-IX yüzyıl Kırgızlarının da kullandığını, muahher �in-Sung çağı kaynakları 

gôsterir (Eberhard. �. ġ. K. 233). 

Zelenin‟e gôre Sibirya ġamanlığının kôkü totemizm‟e dayanır. Ruh-totemleri ve ruh-ongon‟ları 

kültünün (ibadetinin) en geliĢmiĢ ve karıĢık Ģeklini teĢkil eder. Zelenin‟e gôre Sibirya totemizmi ilk 

ônce iptidai insanlar arasında meydana çıkmıĢ, insana, kendisine zararlı hayvanların fevkal-beĢer 

vasıfları arasında nadir gôrünüĢ veya gôrünmezlik, gizlilikleri dikkatinden kaçmamıĢtır. Bu itikattan 

zararlı ruhlar, daha sonra ruhlar mefhumu geliĢmiĢtir. Bu ruhlar hastaya, cesede ve sun‟i tasvir olan 

ongun‟a da nüfuz edebilirler. Ġnsan ile ortak yaĢayıĢ mefhumunu yavaĢ yavaĢ hayvanlar �lemine, 

hatt� kısmen bitki �lemine de teĢmil ettiler. Orada da kabileler tasavvur ederek hayvan “klan”ları ile 

ittifaklar akdettiler. Mesel�: Evlenmede, kabile “exogammia”sı bu cümledendir. Bu hayalî ittifakların 

amacı, hayvan Ģekline bürünen totemlerin sebep oldukları hastalıkları, avdaki Ģanssızlıkları (avın 

ürküp kaçması, ağların ve kapanların bozulması gibi) defetmektir. 

Bu bahse Ģunu da eklemeliyiz: 926‟da Ġbn Fadlan, Sey�hatn�mesinde, BaĢkurtlardan bir 

kabilenin turnalara saygı gôstermesini, bu kuĢların bir seferde düĢmanlarını sesleri ile ürkütmelerine 

ve zafere kavuĢturmalarına atfeder. Acem tarihçisi Gardizî ise XI. yüzyıl Kırgızlarından bahsederken, 

onlardan bazılarının rüzg�ra, kaplumbağaya, saksağana, Ģahine veya güzel ağaca taptıklarını 

zikreder. 



  514 

Zelenin‟e gôre, kabile ile müttefik hayvan-klanı kavramından daha sonra, hayvan klanından 

insan-klanının neĢ‟et ettiği ve onun ceddi olduğu inancı doğmuĢtur. 

Totemin varlığı ôlümle de sona ermez. Gôrünmeyen kısmı iskelette veya doldurulmuĢ derisinde 

veya sun‟i olarak yapılan eĢyada, mesel�; Ağaçtan yontulmuĢ putta veya keçeden kesilmiĢ figürde vb. 

ongun‟da yaĢamakta devam eder. ġu halde ongunlar ruhların meskenidir. Herhangi bir tapılan ongun 

bütün klanın ortak putudur. 

ReĢideddin ve ondan sonraki kaynaklar 24 Oğuz boyunun ongunlarını sıralarlar. Bunların hepsi 

yırtıcı kuĢlardır. Ongon yalnız hayvan Ģeklinde (zoomorf) olmaz, insan Ģeklinde (antropomorf) da 

olabilir. �lüler, bilhassa hükümd�rlar ve Ģamanların ruhları da, onları gôsteren ongon suretine 

bürünebilirler. Kimin ongon olabileceğini Ģaman tayin eder. 

Acaba, Zelenin totemizmin‟in Sibirya‟daki rolünü açıklarken mübalağaya sapmıyor mu? Ayrıca 

buradaki dağ ve orman çevresi muhtelif boylarının inançları, ezcümle Türk gôçebeleri inanç �lemine 

ne dereceye kadar uyar? Hayvanlarla ilgili her tasavvurun mutlaka totemizme bağlı kalması 

gerekmez. 

ġamanizm‟in en eski Ģekline gôre, ôbür dünya aĢağıdaki dünya ile aynıdır. Daha mütek�mil 

ġamanizim‟de ise, ıĢık �lemi olan gôkün de, aĢağı dünyanın da birçok tabakası vardır. En yaygın 

inanç Ģekline gôre, gôkün 17 katı dahi olabilir. Radloff‟un Altay dağlarında iĢittiğine gôre, aĢağı 

dünyanın 7 veya 9 katı vardır. Ġki �lem arasında yeryüzü ve insanlar bulunmaktadır. Her Ģeyi yaratan 

gôk il�hı (Tengri), bozulmaz, �lem nizamının kurucusu olup, gôkün en üst katında oturmaktadır. 

Aslında, yalnız bu tek Tengriye tapılıp tapılmadığı hatıra gelebilir: Bu gôrüĢ eski Türklerin içtimaî 

teĢkil�tına, patriyarkal büyük aile fikrine tamamiyle uygundur. �bür dünyanın, üzerinde yaĢadığımız 

dünyaya uyması etnoloji kanunları icabıdır. Eberhard‟ın da iĢaret ettiği gibi, gôkteki ve yerdeki nizam, 

içtimaî teĢkil�t ile sıkı sıkıya ilgili, biri diğerinin eĢidir. Gôk veya güneĢ mutlak hakimdir. Yeryüzünde 

aile baĢkanının da olduğu gibi, gôk-güneĢ Tanrısına da yıldızlar, tabiat kudretleri boyun eğerler. Aynı 

tarzda, yeryüzündeki içtimaî kuruluĢta da hükümd�ra asılzadeler, aile baĢkanına ise diğer aile ferdleri 

tabidirler. Eski din telakkisinde de aynı �milin kôkleĢtiğini gôrürüz. 

Dünyanın yaratıcısı tek Tanrı kavramı hakkında, Ġbn Fadlan‟ın Oğuzlarla ilgili bir haberi dikkate 

Ģayandır. Ona gôre Oğuzlar bir haksızlığa uğradıklarını sezdikleri zaman, baĢlarını gôğe kaldırarak: 

bir Tengri!.. derler. 

VI. yüzyıl yazarı Menander ise, Türklerden bahsederken “her ne kadar toprağa, suya ve ateĢe 

saygı gôstermekle beraber, yine de k�inatın yaratıcısı tek Tanrıya inandılar” der. XIII. yüzyıl büyük 

hakanları, mesel� bunlar içinde Môngke açık olarak Ģu Ģekilde hitap eder: “Ancak tek Tanrı vardır. 

Onun takdirine gôre yaĢar ve ôlürüz”. 

Bugünkü, yabancı tesirler altında çetrefil hale sokulan inanıĢlar arasında bile tek Tanrı mefhumu 
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sezilmektedir. ġôyle ki, gôk tanrısı yücedir, değiĢmemektedir. Halbuki diğer talî derecedeki tanrılar, 

cinler, kaprisli beĢerî zaaflarla malûldurlar. �eĢitli Altaylı kavimlerin akideleri altında bunlar yavaĢ 

yavaĢ yeryüzünü ve ôbür dünyayı istil� etmiĢlerdir. Tengriye, pek eski çağlardan itibaren hayatın 

temelini teĢkil eden en ônemli nimeti; adı ve koyunu kurban ettiler. Ġlkbaharda ayrıca tabiatın diğer 

hediyelerini; ilk otu, taze kısrak sütünü sundular. Ġlkbahar Ģenliklerinde Hunlar ve diğer eski Türk 

kavimleri at yarıĢları tertip ettiler. At, gôk ve dolayısiyle güneĢin kutsal hayvanı idi. 

Eberhard‟ın fikrine gôre �inde yontma taĢ çağından itibaren kuzey barbarlarından gelen dinî 

tesirler gôsterilebilir. Bilhassa daha sonra “Eski �in‟de gôk �lemi ile ilgili herĢey, bu yône bakar”. �in 

felsefesinde de daha birçok husus, bu cümleden olarak, çocukların aile babasından doğuĢu, hep 

“gôk” ve onunla ilgili felsefî kavramın mahsulüdür. Eski felsefî gôk kültünün ve içtimaî nizamın 

yekdiğerine mezcedilmesi sonucu olarak imparator “gôk oğlu”dur. Uygur ve Gôktürk hakanı da, 

“Tengri tek, Tengri yaratmıĢ” l�kablar‟ına gôre Tengriye benzer veya onu Tengri halketmiĢtir. 

Moğolların hakanı Môngke daha da ileri gider; Rubruquis‟e gôre bu hakanın Fransa Kralı IX. Luis‟e 

yazdığı mektup aĢağıdaki Ģekilde baĢlar: “Ebedî Tanrı‟nın buyruğudur bu: Gôkte ancak bir ebedî 

Tanrı vardır. Yer yüzünde de ancak bir sahibin olması gerekir. O da, Cengiz Han‟dır”. 

Kültür çevresi nazariyesini ileri sürenler, eski kültürlerden bahsederken, bitki yetiĢtiren halkların 

aya tapan Ģamanlığından, avcı halkların totemizminden ve kadim (burungu) gôçebelerin gôk ata‟ya 

tapan monoteizminden bahsederek mübalağalı Ģekilde kesin sınırlar çizerler. Ancak Türklerde bu 

kültür çevrelerinden her üçünün aynı zamanda oluĢunu açıklamadan bırakıyorlar. 

Gôk Tanrısına çeĢitli faaliyet sahası ve vasıflar isnad olunuyordu. Bunların her birine ad 

takılmıĢtı. Daha sonra tedricen bu vasıflardan ôzel tanrı mefhumları geliĢti: Hypostasis‟ların meydana 

çıkması gibi. Tali derecedeki tanrıların, tanrı çocuklarının ve yardımcılarının sayısı bazen 7, bazen de 

9, X. yüzyıl BaĢkırtlarında ise Ġbn-Fadlan‟a gôre 12 olarak gôrülür. 

Bilhassa güneĢe tapma ôn safhada gôze çarpar. Kuzey bozkır gôçebelerinde bu sarihtir. Hiung-

nuların Tan-hu‟ları doğan güneĢi ve yeni ayı eğilerek sel�mlarlar. Türk hakanlarının çadırı doğuya 

açılır. �in kaynaklarına gôre bu “gôkün bu yônüne saygı niĢanesidir, zira güneĢ oradan doğar”. 

Gôkten inen ateĢ de gôk tanrısının oğludur. Altaylı kavimlerin hepsi ateĢi kutsal sayarlar. 

Türklerin bu hareketi Arap yazarlarının da dikkatinden kaçmamıĢtır. XIII. yüzyıl seyyahları Moğolların 

ateĢi kutsal saydıklarını anlatırlar. AteĢin temizleyici ôzelliği olduğundan zararlı ruhları uzaklaĢtırır. 

Bizanslı elçiler VI. yüzyılda iki ateĢ arasından geçirildikten sonra hakan huzuruna çıkarıldılar. Bu adet 

Moğollar arasında da cari idi. Rus prenslerinin Batu Han veya onun torunları huzuruna çıkabilmek 

için, ônce iki ateĢ arasından geçmeleri gerekiyordu. 

Diğer tabiat kudretlerinin, unsurlarının ve mevsimlerin de ayrı ayrı tanrıları vardı. Talî derecedeki 

tanrılar arasında Türk yazıtları diĢi Umay tanrı adını defaatla anarlar. Bugün de çocukları koruyan 

veya onların ôlünce kuĢ olup uçan canını alıp gôtüren ruhlara inanılmaktadır. 
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Uçmak (cennet) de gôkün yüksekçe bir katındadır. Orada iyi ruhlar ikamet eder ve Tanrı ile 

insan arasında Ģefaatçidirler. Ruh �leminin üyeleri doğumdan ôlüme kadar insanla ilgilenirler. 

Aralarında mesel�, bugünkü Altay Tatarlarında koruyucu melek vasfını taĢıyan yayuçı ve fenalık 

getiren kôrmüs vardır. 

AĢağı dünyada bulunan cehennem, fena ruhların zarar getiren cinlerin yeri olup, Erlik de mutlak 

hakimidir. 

Yeryüzünde insanlardan baĢka yer ve su (sub) vb. gibi kutsal cinler (il�heler) vardır. 

Ġnsanlar doğrudan doğruya Tengri‟ye yalvarmaz, talî tabakalardaki tanrılar, yahut uçmağa 

(cennete) ulaĢan cedlerinin ruhları aracılığı ile dileklerini bildirirler. Bu dileğin ulaĢtırılmasına da ancak 

Ģaman sal�hiyattardır. �in kaynaklarının 519‟da verdiği bir habere gôre, bir kadın Ģaman Juan-juan 

(Avar) prensi ile gôğe uçar Psihopat Ģaman, sarhoĢ edici tütsüler arasında, dinî ve son derece yorucu 

rakslarla “epileptik” sar‟a nôbetleri geçirerek baygın hale gelir ve bu anda bazı hayaletler gôrdüğünü 

sanır, ruhlar �lemine ve gôk tabakalarına ulaĢır. Hastalığı getiren cinleri koğacaksa, onlarla mücadele 

eder vb. ġaman raksı cinlerle yapılan savaĢın dramatize edilmesinden ibarettir. ġaman‟ın ıĢık ve 

sıcaklık, karanlık ve don ülûhiyeti tabakalarında bulunuĢuna gôre “ak ve kara Ģaman” mefhumu 

teĢekkül etti. Bunlar kendileri de ôlümlerinden sonra ruhlar �lemine karıĢtılar. Birbirleri ile 

mücadelelerinde Ģekilden Ģekle girmeleri, kahramanların (alpların) icraatı ile ilgili gelenekler içinde 

mezcolunarak halk destanlarının (epik) renk kazanmasında müessir oldular. 

Macarların da Hıristiyan olmadan ônceki inançları büyük ôlçüde yukarda tasvir olunanlara uyar. 

ġaman (kam)ın Ģekil değiĢtirmesi, halk masallarında olduğu gibi tabiat üstü kudretle alev veya hayvan 

kılığına bürünmeleri Macarların t�ltoĢ‟unda da gôrünmektedir. ġamanlık Finn-Ugur kavimleri arasında 

da yaygın olmakla beraber t�ltoĢ sôzü aslında Türkçe olmalıdır. ġôyle ki, eski Türkçe tal- “kendinden 

geçmek” m�nasına gelir. Mesel�: Talgan ig “bayılma hastalığı-epilepsia”. Bu kôkten gelebilecek talıt 

(bayılma) demektir. Nitekim Türkçe “bay ve bag” sihir sôzünden eski Macarcaya b�jos (okunuĢu: 

b�yoĢ=sihirbaz) geçmiĢtir. Macarca büdür (asıl m�nası sihir=magia). Macarca orvos (okunuĢu orvoĢ, 

hekim m�nasına) Türkçe arvıĢçı dan (sihirbaz) çıkmıĢtır. Macarca bôlcs (okunuĢu bôlç) Türkçe bügüçi 

(sihirbaz) demektir vb. Aynı vechile Macarca kutsal m�nasına gelen egy (ondan müĢtak 

egyh�z=mabet, kilise); boszork�ny (cadı karı) Türkçe karĢılığı basırkan; s�rk�ny (okunuĢu 

Ģ�rk�ny=ejderha) Türkçe karĢılığı ağlebi ihtimal sazagan; ige, igéz (sihir) Moğolca karĢılığı üge, aynı 

kategoriye girer. 

Macarcada bazı eski din unsurlarını ancak dil malzemesinden, halk masallarından ve Gyula 

L�szlo‟nun araĢtırmalarına dayanarak eski mezar buluntularından bulup çıkarmak mümkündür. Eski 

Romanya‟nın kuzeyinde ise, episkopos Bandini‟nin de tasdik ettiği gibi, XVII. yüzyılda bile Kumanların 

ve Tatarların bir hatırası olarak Ortodoks Rumenler arasında kesin olarak Ģamanlık yaĢıyordu 

(Oradaki Katolik olan Macarlarda artık kalkmıĢtı). Rus Ortodokslarında ve sektarî mensuplarında da 

Ģamanlık izleri XX. yüzyıl baĢlarına kadar sezilmektedir. 
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Doğuda Hint ve �in kültürlerine de Ģamanlık sızmıĢtır. Bilhassa �in‟de buna ait bir sürü belge 

gôstermek mümkündür. Hunlardan itibaren, Türk olmaları muhtemel topa‟lardan Wei sül�lesinin 

baĢlangıcında, devletin büyük dinî merasimlerine kadın Ģamanlar da katılırlardı (Eberhard: �. ġ. K. 

228). Thrakların Zalmoxis‟i ve Delfi k�hinleri de bununla ilgili Ģamanlardır. Skitlerde Ģamanlık izleri 

olduğunu ise Skit asıllı Abaris bahsinde zikrettik. Ġsl�m dünyası bile Ģamanlık tesirlerinden azade 

kalamamıĢtır. Orta Asya‟da çıkan ve en eski mistik (tasavvufî) tarikat olan Yeseviye, baĢlangıçta 

Rüfaiye tarikatı da kısmen Ģamanlığa dayanırlar (bk. Fuat Kôprülü). Kadınlar merasime tesettürsüz 

katılırlar, ôküz de kurban edilir. Bir efsaneye gôre Yesevi ve Ģagirdleri kuĢ Ģekline girerek 

uçabiliyorlar. XIII. yüzyıl sonunda Ġlh�nî sarayında büyük tesiri olan Türk mutasavvıfı Barak Baba, 

muasır Arap yazarlarının tariflerine gôre, tipik Altaylı kam veya Kırgızların baksıa tam kendisidir. 

*** 

�in‟in kuzey kısmındaki halklar, Ģamanlıktan baĢka, “kuzey barbarları”nın Ģenliklerini de 

benimsemiĢlerdir. 15 Mayıs tarihine rastlayan büyük Ejderha yortusu, ayrıca sonbahar baĢlangıcı 

yortusu vb. Eberhard‟a gôre Hunlarda gôsterilebilir. Bu Ģenliklerde gerek Hunlarda gerekse �inlilerde 

tahammur ettirilmiĢ süt mahsulü, büyük ithimalle kımız ile yoğurulmuĢ ekmek hazırlanması Ģart idi. 

Eberhard‟a gôre, baharda dolunayla ilgili ve aslında Hiung-nu ve diğer kuzey kavimlerinde cari 

takvimin izleri �in Ģenlik günlerinde tesbit edilebildiği gibi, resmî �in takviminin de esasını teĢkil 

etmektedir. Eski Türk kavimlerinin bugün malûm olan takvimi ise, ilmî esasa gôre geliĢtirilen �in 

takviminden alınmıĢtır. 

Eski Türkler, zaman hesaplamasında iki çeĢit takvim kullanmıĢlardır. 12 yıllık küçük “sikl” devre 

yılları, 12 hayvan adı ile sıralanırlar: Sıçgan, yahut Bulgar Türkçesinde sever; ud (sığır) ve dolayısiyle 

Bulgar-Türk sıgor; bars; tavıĢgan (tavĢan) Bulgar-Türk dvanĢ; lu, neg, yahut balık; yılan, Bulgar-Türk 

dilom; yont, Bulgar-Türk morin; koyun yahut koy; biçin; tavuk, tauk, Bulgar-Türk toh; it; tonguz, Bulgar-

Türk dohs. 

Bugünkü Türkçe ile: Sıçan, sığır, pars, tavĢan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, tavuk, it, 

domuz. 

5 hayvan sikl‟i bir arada, 60 yıllık ġıpkanlıg adı verilen devreyi teĢkil ediyordu. Bazen 180 yıllık 

sikl‟in kullanıldığı da rivayet edilmektedir. Gôktürk yazıtlarında ve Uygur arĢivlerinde hayvan sikl‟ine 

dayanan takvim kullanılmıĢtır. Tuna Bulgarlarındaki �atalar yatızında bunun güzel ôrneği olduğu gibi, 

Volga Bulgarlarında ve Cetisu‟deki (Yedisu=Semiryeçie) XII-XIV. yüzyıl Hıristiyan mezar kitabelerinde 

de kullanılmıĢtır. 

Uygur arĢivlerinden alınan birkaç ôrneğin tercümesini gôsterelim: “Sıçan yılında, altıncı ayın 

onuncu gününde ben Kaysıdu‟ya faiz ile susam tohumu gerekiyordu. Ġltemir‟den bir ôlçek susam 

tohumu aldım”. 

“Tavuk yılının ikinci ayının dôrdüncü gününde ben Baytemir‟e pamuk ekmek için toprak 
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ihtiyacım vardı”. 

Türk yazıtları ve onlarla muasır �ince tercümelerinde geçen sıçan yıllarını hesaplamak için 12 

sayısının emsali alınır ve ona 4 rakamı eklenir. Mesel�: 604, 676, 712 vb. hep sıçan yıllarıdır. 

*** 

Priskos Rhetor V. yüzyıl Hunlarından bahsederken, türküleri ve kahramanlık destanları 

olduğunu kaydeder. Tanık olarak da, Attila hükûmet merkezine girerken Hun kızlarının türkülerle 

karĢıladıklarını anlatır ve akĢam Attila‟nın sofrasında “Ġki Hun ozanı kendilerinin hazırlardıkları barbar 

türküler ile onun zaferlerini ve savaĢta gôsterdiği baĢarıları ôğdüler” der. 

�in kaynakları Türklerden ve Türkçe konuĢan Kao-çe kavmini anarken türkü yaptıklarını il�ve 

ederler. Kao-çe oymakları gôğe ithaf olunan büyük at kurbanı Ģôleni için toplandıkları sırada da 

türküler (il�hiler) sôylerlerdi. 

Turfandaki ôrenlerden çıkarılan el yazmaları kalıntıları arasında Uygur türküleri bulunmuĢtur. 

Mesel�: Bunlardan bir tanesinin vezin ve kafiyesi Ģôyledir: 2+2+2+2,  2+2+2+2,  2+2+2+2, x, a, x, a. 

Bu türküde, yurdundan uzağa düĢmüĢ olan bir Uygur, mevsimlerinden geçiĢini ve değiĢmelerini 

anarken ana yurtta kalanların nasıl olduklarını ve kendisi için ağlamaklı olup olmadıklarını sorar. 

Uygur türküsünün orijinali (Bang-Rachmati, Lieder aus Alt-Turfan: AM. IX. 131‟den). 

Aklar bulıt ôrlep kôkirep 

Alkuka mu kar yağurur? 

Ak bir saçlığ karı anam 

Açıyu mu yaĢların akıdur? 

Karalar bulıt ôrlep kôkirep 

Kar mu yamğur ol yağurur? 

Karı yaĢlığ ol anam 

Kayguta mu yaĢın akıdur? 

Yazkı bulıt yaĢlap kôkürep 

Yağmurlar mu ol yağıdur? 

YaĢı kiçig alğanlarım 

YaĢların mu akıdur? 
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Küski bulıt kôkirep ôrlep 

Kôp mü yamğur ol yağıdur? 

Kôngül taĢım iki kiçig 

Kôz yaĢların mu ol akıdur? 

Güney Türkçesine çevrilmiĢi 

Ak bulutlar gürleyerek kükreyerek 

Hep mi kar yağdırır? 

Ak saçlı ihtiyar anam 

Acıyarak mı yaĢların akıtır? 

Kara bulutlar gürleyerk kükreyerek 

Kar veya yağmur mu yağdırır? 

Ġhtiyar yaĢlı anam 

Hasret yüzünden mi yaĢların akıdır? 

Ġlkbahar bulutu hayat bahĢederek kükreyerek 

Yağmurlarını mı yağdırır? 

Küçük yaĢtaki algan‟larım(*) 

GôzyaĢlarını mı akıtır. 

Güzdeki bulut kükreyerek gürleyerek 

�ok mu yağmur ol yağdırır? 

GônüldeĢim iki küçük 

Gôz yaĢlarını mı akıtır? 

(*) Algan= zevce 

Bu türkü Macarcaya da baĢarı ile Ģiir olarak çevrilmiĢtir. Eski Macar sekizli türküleri de bunun 

tıpkısı olup, bu aslında Ural-Altaylı kavimlerin ortak hazinesi sayılmalıdır. Bilhassa XI. yüzyıldan kalan 

ansiklopedi mahiyetindeki sôzlüğünde Mahmud al-K�Ģgarî birçok halk m�ni ôrneği vermiĢtir. Bu dôrt 
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satırlık m�nilerde, bozkır ve dağlık orman bôlgesi kavimlerinin çevrelerindeki tabiatle ahenkli olarak, 

küçük teferruata kadar dikkatlerini etraflarına çevirdiklerini gôrmekteyiz. 

Muhabbet türküleri ise bugün Anadolu‟da m�ni adı verilen dôrt satırlık Ģiirciklere çok 

benzemektedir. Bunlarda her satırı 2-4 heceden ibaret 2-4 vezinli ve vurgulu milli Türk Ģiir Ģeklini 

gôrmekteyiz. Bunlarda hoĢ ve ahenkli bir intizam, millî Macar halk türkülerinde olduğu gibi Ģiirin ritmini 

sağlamaktadır. Mesel�: K�Ģgarî‟deki bir türkü (III. 309) ritim ve man�ya sadık kalınmak üzere 

aĢağıdaki Ģekilde çevrilebilir. 

M. K�Ģg. III, 309: Y�ni: 

Yelkin bulup barduki Misafir olup sevgilim gitti/halbuki/ 

Kônglüm ağlar bağlayu, Gônlümü ona bağladım; 

Keldim erinç kadguka Kaygıda kaldım; 

IĢım udhu yıglayu ĠĢim arkasından ağlamaktır. 

M. K�Ģg. I, 73: Y�ni: 

Etil suvı aka turur, Ġdil suyu akar durur, 

Kaya tübi kaka turur Kayaların dibini dôğer durur, 

Balık telim baka turur Bol balıklar bakar durur, 

Kôlüng takı küĢerür. Gôlcük dahi taĢar. 

Birincinin vezin Ģekli 2+2+3; 2+2+3; 2+2+3‟dir, ikincisininki ise: 2+2+2+2; 2+2+2+2; 2+2+2+2; 

2+2+3. Halk edebiyatının umumî olarak muhafazak�r olduğunu ve atlı halkların da yüzyıllar boyunca 

pek az değiĢtiklerini nazarı itibare alacak olursak XI. yüzyıldan ônceki en eski çağlarda da halk Ģiirinin 

yukarda anılan biçimde olduğuna hükmedebiliriz. Bir menzilden ôbür menzile gôç ederek geçen 

kobuz‟cular, av �lemlerinde, yas Ģôlenlerinde, diğer tôrenlerde, eski kahramanlardan bahseden 

destanlarını ve yeni hadiseler ile ilgili irticalî türkülerini ve ağıtlarını sôylemiĢ olmalıdırlar. 

Bugün bilinen en eski Türk destanı (epik eseri) Oğuz Han‟dan bahseder. Bunun Ġsl�m tesirine 

maruz kalmayan bir nüshası bulunmuĢtur. Halk ağzında daha bunun gibi birçok yadig�rlar ve destanî 

kalıntılar yaĢadığı halde, Ġsl�m misyonerleri olan derviĢler, onları Ġsl�mî efsanelere kalbetmiĢlerdir. 

Eski  Türk masal motifleri hususunda da ancak bugün toplanmakta olan muazzam masal hazinesine 

kıyasla fikir yürütmek mümkündür. Masal unsurları baĢka kavimlere de geçtiğinden ve mukayese 

usulü ile ônceki Ģekli çok defa baĢarı ile tesbit edilebildiği için, eski Türk masallarını da az çok, 

“rekonstrüe” etmek mümkündür. Macar masallarındaki bazı eski temel unsurlar da, büyük ihtimale 

gôre, bozkırlarda yaĢayan Türk dedelerinden kalmıĢ olmalıdır. Bu unsurlar ancak Türklerde gôrüldüğü 



  521 

için baĢka bir tez yürütülemez. Hatta Aziz L�szlñ efsanesinde, kralın Kuman bahadırı ile olan 

düellosundaki bazı unsurlar, Géza Nagy ve bilhassa Gyula L�szlñ incelemelerine gôre, atlı halkların 

tasvirlerinde mevcuttur ve Türk masallarında da geçmektedir. ġu halde bunlar Macarlara Türklerden 

intikal etmiĢ olmalıdır. 

Folklordan edebiyat konusuna dônecek olursak, Türk edebiyatı üç büyük çağa bôlünerek 

incelenmektedir: 

I) Ġsl�m‟dan ônceki edebiyat, 

II) Ġsl�m tesiri altındaki edebiyat, 

III) Batı tesirleri altında doğan edebiyat. 

Ġlk çağa Gôktürk yazıtları, Uygur Budist, Manichaeus ve Hıristiyan; Ġkinciye geç Uygur veya 

Karahanlı, �agatay, �zbek, Kazan, Azerbaycan ve en ônemli derecede Osmanlı edebiyatı; �çüncüye 

XIX. yüzyıldan baĢlayarak yeni bir yôn alan Osmanlı, Kazan ve Kafkas Türk edebiyatı girer. 

*** 

Türk halkları musiki folklorunun bugün iki ve yekdiğerinden tamamiyle ayrı kôklerden beslenen 

alanları vardır: kuzey ve güney alanı. Güneydeki alana aĢağı yukarı 50 derece kuzey enlemine kadar 

Arapların makam nizamı kendine has ses renkleri (chromatisme) ve “gam”ların muharrip inip çıkıĢları 

ile revaçtadır. Bu musiki Müslümanlıkla birlikte yayılmıĢtır. En eski Türklük bakımından bu bizi 

ilgilendirmez. Eski Türklük bu musikiye yabancı olurdu. 

Temel menĢei andıran, “autochton” halk musikisi daha çok kuzeyde Volga-Ural ve Sibirya 

çevresinde kalmıĢtır. Bununla beraber, güney Türk kavimlerinin gôçebe hayat süren ve Ģehir kültürü 

tesirinden uzak kalan Yürük Türkmen unsurlarında, ôtede beride eski üslûp geleneklerinin yaĢadığı 

kabul edilebilir. Birkaç genç Türk araĢtırıcı ile 1936 yılında Béla Bartók‟un Anadolu gezisinde topladığı 

malzeme bu sonucu gôstermektedir. 

Kuzey Türklerinde, baĢta Tatarlarda, �uvaĢlarda ve onların kültür tesiri altında kalan Volga 

çevresi Fin asıllı �eremislerde bu ortak musiki ôzellikleri Ģunlardır: 

Yarı sesi olmayan pentatonik, diğer tabirle a, b, c, d, f‟den ibaret beĢ sesli “gam”lar düzeni, 

(quint adım), simetrik dôrt satırlı ve iniĢli taganni, diğer tabirle, taganniye en yüksek perdeden 

baĢlayıp, tedricen alçalma ve sonunda en derin sesle bitirme. 

Macarlar arasında Macar halk musikisinin en eski üslûbu Transilvanya‟daki Székelylilerde 

kalmıĢ olup zikri geçen Türk halk musikisi tabakasındandır. Mezôség ve Moldva‟daki �angolar 

vasıtası ile bu musiki komĢuları olan Romenlere de tesir etmiĢtir. Bu Macar musikisi büyük ihtimale 

gôre, eski anayurdun bir mirasıdır. Bu sonuca gôre, Kod�ly, Szabolcsi ve Bartñk‟un Macar halk 



  522 

musikisinin eĢlerine Volga çevresinde ve Güney Anadolu Yürükleri arasında rastlamalarına hayret 

etmemek gerekir. Kod�ly‟a gôre “en azından bir-iki yüz havada bu temel musiki dili bozulmadan 

kalmıĢtır”. “Doğu mirasını en temiz Ģekli ile yaĢatan bu havalar unutulmaya yüz tutmakla beraber, yeni 

musiki üslûbunda uzvî geliĢmesini ve devamını müĢahede etmekteyiz”. 

Bugünkü Türklük musiki aletleri arasında Ģimdi ve eskiden kobuz (Macarca koboz) baĢta gelir. 

Uygur edebiyatında ve Mahmud al-K�Ģgarî sôzlüğünde de geçer. Bu sôzcük aslında Türkçedir. Küçük 

tipte “lanta” biçimli bu musiki aletinin Orta Avrupa‟da muhtemelen 4-5 sistemine gôre ayarlanmıĢ çift 

teli vardı. Bunlar quart (gamda dôrt notalık aralık) yahut quint (beĢ notalık aralık) üzerine düzenlenirdi. 

Bu alet Asya ve Avrupa‟da, adı ile birlikte geniĢ alanda �in‟den Orta Avrupa‟ya kadar yayılmıĢtı. 

Koboz tabiatı ile her yerde aynı alete �lem olmuĢ değildir. Mesel� Radloff‟a gôre bugünkü Kırgızlarda 

kobys iki telli, kemana benzeyen bir musiki aletidir. 

Diğer en eski Türk musiki aleti çifte kavaldır. Bu kaval Macaristan‟da J#noshida kazısında bir 

Avar mezarından çıkarılmıĢtır. Kaval turna kemiğinden gayet sanatk�rane yapılmıĢtır. Bu ôzelliği, 

kavalın her yerde ve pek eskiden kullanıldığını, geleneği olduğunu gôsterir. Bu çeĢit çifte kavallar 

Ģimdi Kafkasya‟da ve bilhassa Volga çevresinde yaĢayan halklar arasında kullanılmaktadır. Bartha‟ya 

gôre �inden Batı Avrupa‟ya kadar her yerde rastlanan bu musiki aletinin ana yurdu, büyük ihtimalle, 

Altay-Ural arası alanıdır. Türklüğün Anayurdunun da burası olması gerektiğini daha ônce anlatmıĢtık. 

2-5 delikli Avar kavalının “tonimetrik” inceleniĢi, eski Avar gamlarının mahiyetini tesbit hususunda 

belki destek olabilir. Kadim Macar sip (Ģip)=düdük, kaval sôzünün de Türkçeden geçtiği gôsterilmiĢtir. 

*** 

En eski Türk kavimlerinin güzel sanat eserlerini ne çeĢit amaçlarla, ne gibi duygularla 

gerçekleĢtirdiklerini, atlı gôçebe halkların yaĢayıĢ tarzları tayin etmiĢtir. Gôçebe hayat, nakli güç 

eĢyanın yapılması gayretini engellemiĢtir. Ayrıca ellerinde kullanılabilecek ham malzemeden: Yapağı, 

deri, madenler, kil, kemik, ağaç bu kavimlerin sanat zevklerini sil�hlar, at takımları gibi küçük pl�stik 

eserler ve dokumalar üzerinde tatmin çarelerine baĢvurmalarını zaruri kılmıĢtır. 

Ancak insanın son istirahat yeri olan mezar yığınlarına, ôbür dünya inanıĢlarına uygun ve 

gerekli, nakli güç pl�stik eserleri: Balbal adı verilen iptidai taĢ heykelleri istisnai olarak dikmiĢlerdir. 

Mezarlarda bize kalan eski san‟at yadig�rları umumî olarak yeknesaktır. Bunun sebebini bütün 

eĢyanın ôlü ile birlikte toprağa gômülmüĢ olmasında aramak gerekir. Yüzyıllar, hatta binyıllar boyunca 

toprak altında kalan eĢyadan ancak altın, gümüĢ ve kısmen tunçtan yapılanlar kalabilmiĢtir. Demir 

çabuk paslandığı, kemik çürüdüğü için çok defa ancak izlerine rastlanmaktadır. Dokumaların da 2-3 

eser istisna edilecek olursa (bunlar Türk-Moğol dil alanındandır) mahvoldukları için ancak varlıklarını 

belirten izler kalmıĢtır. 

Step bôlgesinin tarihî kültürü, Ġsa‟dan ônce ilk bin yıl devresinde baĢlar. At beslemeyi Doğu 

Avrupa‟ya, tarihleri hakkında pek az bilgiye sahip bulunduğumuz Kimmer kavminin getirdiğini 
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sanıyoruz. Onlardan sonra M.�. VII. yüzyılda Kafkasya ve Karadeniz‟den kuzeye doğru Skit 

kültürünün parlak çağını gôrmekteyiz. Skit san‟atı üzerine baĢta tesir eden ilk kaynak Yunan san‟atı 

olup, kendisi ile Mezopotamya kültür unsurlarını da birlikte getirmiĢtir. Ġkinci kaynak ise bozkırların 

mirasıdır. Bu san‟atın bazı unsurları, bizzat ilgili kavimler ile birlikte doğudan, eski Türkler diyarından 

ulaĢmıĢtır. Bozkırlar bôlgesinde uzak mesafelerin, tecrit edici rolü olmadığını daha ônce bahis konusu 

etmiĢtik. 

Batı ve doğu, ônemli yollar boyunca daima, yekdiğeri üzerine tesir etmiĢlerdir. En ônemli 

muvasala yolları: 1) Karpatların kuzeyinde Sileziya‟ya doğru, 2) Karpatlar havzasında doğuya doğru 

Karadeniz, Hazar Denizi üstünden Minusinsk havzasına ulaĢır. Sonuncu havza, Sayan dağları kuzey 

eteğinde Yenisey nehri boyunca uzanan Abakan Bozkırı‟dır. Burada toprak altından çıkarılan eĢyada, 

Skit san‟atı eserlerine rastlanılır. 

ġunu da hatırlatmalıyız ki, Skit izleri, buraya tesir eden kültür cereyanlarından ancak bir 

tanesidir. Batı tesirleri, �in‟de bilhassa Ordos çevresinde, Hoang-ho nehri büyük kıvrımında sonuncu 

durağı bulur. Kırım menĢeli Yunan paraları Cungarya‟ya kadar ulaĢmıĢtır. 

Skit san‟atı, doğuya yapıcı unsur olarak tesir ettiği için, Türk kavimlerinden Hunlar, Avarlar vb. 

bir dereceye kadar, Skit küçük pl�stik san‟atının yaĢatıcıları (devam ettiricileri) sayılırlar. Batıda Gotlar 

aynı durumdadırlar. Skitlerin açtığı çığıra diğer unsurlar da eklenir. Bu atlı gôçebe Türk kavimlerinin 

kendi eski dip kültürleri olup, Skitler üzerinde de müessir olmuĢtur. Tesirlerin çaprazlaĢması temayülü 

(differansyasyon) sonucunda sürekli olarak yeni tipler doğmuĢtur. Bozkırdakilerin 

muhafazak�rlıklarına rağmen, sil�hlarda, süslerde vb. yeni tipler meydana gelebildiğini arkeoloji 

araĢtırmaları ortaya koymaktadır. Gôze çarpan bu ôzellikler dolayısiyle, çeĢitli tipleri yaratan ve onu 

taĢıyan kavimleri birbirinden ayıran: Skit, onları takip eden Sarmat, Hun, Got, Avar, Bulgar ve yurt 

kuran Macar hatıralarından bahsedebiliyoruz. 

Atlı gôçebe halklar malzemesinin en çok bulunduğu yerler, Karpat havzası, Karadeniz‟in kuzey 

ve kuzeydoğu sahil yônü ve komĢu çevresi, bilhassa Kırım Yarımadası, Kuban‟ın aĢağı mecrası, 

kuzeye uzanmıĢ Perm çevresi, Minusinsk havzası, ayrıca Kuzey Moğolistan‟dır. 

Bozkır bôlgesi zincirinin iki üç gôzü olan Karpat havzası ile Minusinsk‟i, hatta Moğolistan‟ı pek 

eski çağlardan beri sayısız ve hayrete Ģayan uyarlıklar birbirine bağlamaktadır. 

Hunlar dolayısiyle pek erken çağlardan beri atlı gôçebe san‟atının, �in Han devri san‟atını 

besleyen unsurları �in‟e sokulmuĢtur. Bôylece Hunlar, tarihî kültür aracılığı yapan Türk ırkından olan 

kavimler dizisini açmıĢlardır. Buna karĢılık, Ġsa‟nın doğumu sırasında Hunlarda han tesirleri 

seçilmektedir. Rus Kozlof heyeti seferiyesi tarafından 1923-24 yıllarında Noin-Ula dağlarında, Kuzey 

Moğolistan‟da açılan M.S. birinci yüzyıl Hun kral mezarları buluntuları, Hun “syncrétisme”ini açıkça 

aksettirirler. Hun kral mezarları bugünkü Moğolistan‟ın merkezi Ulan-Baatur‟dan takriben 100 km. 

uzaklıktadır. Bir kurganın 9 m. derininde kuvvetli kalaslarla payendeli ve kaplamalı çift mezar 

odasında, çok eskiden soyulmuĢ olmalarına rağmen, dikkate Ģayan pek çok kültür tarihi yadig�rı 
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kalmıĢtır. Bunlar arasında �in l�ke eĢya, küçük madenî eserler vb. bulunmaktadır. Ġçinde en 

ônemlileri; gümüĢ “phalera=gôğüslük” ve kumaĢlardır. Bunlardan birisi üzerinde gayet sanatk�rane 

yapılmıĢ bir erkek portresi, bir yün kumaĢ üzerine, üç hayvanın deri ile resmi, diğer bir keçe halı 

bordürleri orta sütununda, dokuz hayvanın mücadelesi “applique” usulü ile iĢlenmiĢtir. Bu dokuz 

resim, iki sahneyi tasvir eder, ilkinde beĢ, ikincisinde ise dôrt varyant vardır. Sonuncu da yıkılan bir 

geyiğin (sığın), sırtına çullanan efsanevî hayvan tarafından parçalanıĢı iki varyant olarak gôsterilmiĢtir. 

Her iki vaziyette yırtıcı hayvan ayakları “grifon”inkine benzemekle beraber, kanatlı olmalarına rağmen 

daha ziyade vahĢi, yırtıcı vaĢakı (linx) andırmaktadır. Halının ortası, uzunluğuna mütenazır ve 

geniĢliğine mükerrer münhani bezekler ile doldurulmaktadır. 

ġu da dikkate değer ki, eskiden Yenisey‟in yukarı akımında ve Uygurlardan sonra, bir müddet 

Moğolistan‟da yaĢayan Kırgızların halıları da keçe cinsindendir. Bunlarda kullanılan bezek motiflerine 

yerliler koçkording müzü (koçkarın boynuzu) derler. Bu motif mütenazir veya birbiri arkası sıralanan 

münhani bezeklerden ibarettir. 

Noin-Ula‟da bulunan eserlerin bir kısmı Sibirya‟ya has bir Kuzey-Nomad kültürünün varlığını 

isbat ederler. Bu san‟atın bôlge merkezi Selenga havzasıdır. Diğer eserler kısmen Han, kısmen batı 

atlı gôçebe üslûbunda veya Pontus‟lu Yunan menĢelidirler. 

Noin-Ula‟dan yüz elli iki yüz yıl ônce olan Pazırık buluntuları da çok ônemlidir. Pazırık Doğu 

Asya‟da Balıktı kôl (Balıklıgôl) çevresinde bulunmaktadır. Bu buluntular, kurganın tedfinden itibaren 

buz tabakası ile ôrtülü kalmıĢ olması dolayısiyle istisnaî bir ôzellik taĢır. Her ne kadar maddî değeri 

olan birçok eĢya daha ônceden soyulmuĢ ise de içlerinden bir mezar dokunulmadan kalmıĢ olup, 

burada dokuz aygır tam techizatı ve içlerinden ikisi baĢlarında geyik boynuzu maskeleri ile 

bulunmuĢtur. Soyulan mezarlarda da bazı ôteberi kalmıĢtır. Halıyı andıran bir keçe parçası üzerinde 

geyiği parçalayan “griff” (grifon) tasvir edilmiĢtir. On at cesedinin kulaklarında im (iĢaretler) vardır. 

Kuyrukları, yele ve tırnakları kesilmiĢtir. Abdülkadir Ġnan, Türk kavimleri tarihinden ve 

etnografyasından misaller gôstererek, kuyruk ve yelelerin yas al�meti olarak kesilmesinin eskiden 

olduğu gibi bugün de daha medeni Türk kavimlerinde de tatbik edildiğini ve bunun için tabirler 

bulunduğunu gôstermiĢtir. 

On aygırın kulaklarındaki ayrı ayrı imler (iĢaretler) tedfin tôrenine katılan oymakların 

damgalarına del�let etmektedir. Bu sebeplerden ôtürü, Pazırık kurganının, Rudenko, Grousset ve 

diğerlerin bunu “Ġranlı, hayvan besleyici Skit-Sarmat-Massaget”lere mal etmelerine rağmen, eski Türk 

yadig�rı sayılması daha kuvvetle muhtemeldir. 

Daha ônceki iki adet eski Türk kurgan buluntularından, hayvan ve hayvanlar mücadelesi 

tasvirlerinin ônemli süs unsuru olduğunu gôrdük. Hayvan stili daha kuzeydeki Minusinsk havzasında 

kuzeyden aĢağı sarkan geometrik tezyini motifler üzerinde iz bırakır. Milattan bin yıl ônce Batı‟dan 

buraya Ondronovo ve Karasık kültürleri nüfuz etmiĢlerdir. Ancak geometrik süslerden baĢka burada, 

taĢtan yontulmuĢ hayvan tasvirleri; geyik ve koç heykelleri, koç baĢlı sütunlar da bırakılmıĢtır. Daha 
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sonra bu çeĢit koç ve geyik kafalarını tunç imalathaneleri kesici aletler sapı olarak kullanmıĢlardır. 

Yukarı Yenisey‟de ve Urallarda, Perm çevresinde IV. yüzyıldan itibaren ve daha ziyade III. yüzyılda 

Minusinsk havzasında tamamıyla hayvan üslubu hakimdir. 

Birçok araĢtırıcı bilgin hayvan üslubunun menĢeini güneyde, Skit kavimleri aracılığı ile 

�nasya‟da aramaktadırlar. Gerçekten bozkır hayvan üslubu, güneyden ônemli teĢvik gôrmekle 

beraber, bizim de kabul ettiğimiz Menghin ve Koppers‟in tezlerine gôre, asıl ilhamını nomad kültür 

kaynağından ve onun ıĢınlarından almıĢtır. Güney tesiri, belki de bu kültürün geri iadesinden ibarettir. 

Süs Ģekillerinin (ornamentlerin) teĢekkülünde maddenin, tekniğin ve çevredeki tabiatın rolü kadar, 

belki ondan da fazla psikolojik fonun ve bu meyanda Haddon‟un yarım yüzyıl ônce ortaya koyduğu 

gibi, sihri ve dini temayüllerin rolü büyüktür. Bunları ise hayvan üslubunda, bozkır bôlgesi dini 

tasavvurlarında, dolayısıyla dünya gôrüĢünde aramamız gerekir. Bu alanda yol açıcılık Ģerefi bazı 

düzeltmelere muhtaç olmakla beraber, 1931‟de çıkan eseri ile Alfôldi‟ye aittir. O, hayvan ve hayvan 

mücadele tasvirleri fonunda “theriomorph” diye adlandırılan dünya gôrüĢünün hakim olduğu 

inancındadır (Alfôldi: Die theriomorphe Weltbetrachtung). 

Daha ônce de zikrettiğimiz veçhile, eski mantık ôncesi (prelogik) düĢünüĢ tarzına gôre bazı 

hayvanlar “fekalbeĢer” sihri güve sahiptirler. Türk destanlarının kahramanları ve Ģamanlar, büyük bir 

gôrevi baĢarmak istedikleri zaman hayvan Ģekline bürünürler. Bunda totemizmin tasavvurları 

ġamanizm ile karıĢmaktadır. Hayvan mücadeleleri, ecdadın kadim, efsanevi savaĢlarının ve düĢmanı 

kovalamalarının sembolik ifadeleridir. 

BeĢer üstü, muhtemelen mucizevi vasıflara sahip bir hayvandan da bir insan ve soy neĢet 

edebilir. Sien-pi kavminin bir oymağı olan Muhungların ceddi “Ayı-Bey” idi. Hiung-nuların ġan-yü‟sü 

Mo-tun‟nun (Mete) kanından gelen Liu-Pau‟nun eĢi, erkek bir çocuğu olması için dua ettiği zaman, 

kanatlı ve iki boynuzlu bir balık gôründü ve uzun müddet ayrılmadı. ġamanlar bunu hayretle 

karĢıladılar ve “Bu iyi bir al�mettir” dediler. Doğan çocuk Liu-Yüan 304‟te �in‟in Pie-han sülalesini 

kurdu. Efsanevi ced olarak, �in ile komĢu kavimlerde kanatlı kaplana da rastlanır. Diğer bir kanatlı 

yırtıcı hayvanın adı �‟i-yu, yalnız oymağın değil, aynı zamanda bir bezeğin de adıdır. Alfôldi bu çeĢit 

bezeklere “totem emblemleri” (al�metleri) olarak bakmaktadır. Bôyle bir al�met Türk bayraklarında 

gôrülen kurt tasviridir. Zira Türkler menĢe efsanelerine gôre, diĢi kurttan üremiĢlerdir. Onlarda beyaz 

geyik Ģeklindeki totem hayvan izine de rastlanır. Moğolların baĢ oymağına ait en eski ve kayıtlı menĢe 

efsanesine gôre; peder olan bozkurt yanında, beyaz diĢi geyik anasıdır. Bununla, en çok bilinen 

hayvan ced efsanesine (mucizevi geyike) ulaĢmıĢ olduk. 

Alfôldi‟nin açıklamasına gôre, “Hunlar beklenmedik bir anda Ġç Asya‟dan akın ettikleri zaman 

Romalıların soruĢturmaları üzerine, saldırıĢlarının sebeplerini ve cereyan tarzını pragmatik usullerle 

anlatacakları yerde -gôçebe kavimlerde her çağda olduğu gibi- kendi kutsal geleneklerinden ve ilahi 

diĢi geyiğin güzel ve yeni yurda ulaĢtırmasından bahsettiler. Bizanslı tarih yazarı Eünapios bu 

efsanevi hikayeyi makul sanarak, gerçekten olmuĢ gibi gôsterdi. Ondan bu hikaye Priskos‟a, daha 

sonra Latin ve Bizans tarih eserlerine geçti. Efsanevi yurt iĢgalinin, diĢi geyik takibi yolundaki en eski 
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Ģekli, bugün de Kuzey Asya halk masallarında yaĢamaktadır. En ônemli Ģeklini Ostyakların Paster 

oymağı efsanesinde buluruz. Bu efsaneye gôre: “Kanatlı Paster-Adam ve bir yaya adam geyiği 

kovalarlar. Kanatlı Paster geyiği yıkar ve yaya adamı yanına çağırır. Av hayvanları ve balığı bol bu 

yer, yeni yurt olur ve adamın ahfadı Paster oymağı adını alır”. Ugor kavimleri arasında bu efsanenin 

diğer türlerine de rastlamak mümkündür. Ostyakça Paster‟in Vogulca karĢılığı Pasker, Latince Gulo 

Gorealis, Fransızca Glouton= obur, vahĢi porsuktur. Bu kuzey bôlgesinde “Zerdeva-Martre” ailesine 

bağlı olup takriben bir metre uzunlukta son derece yırtıcı ve geyiklerin amansız düĢmanı olan bir 

hayvandır. Alfôldi, Noin-Ula keçe halısında geyiğin sırtına sıçrayarak onu parçalayan hayvanın bu 

Paster olduğunu sanmaktadır. VaĢak (lynx) denen kulaklı bu memeli hayvan, Noin-Ula‟daki her iki 

türünde, kanatlı olmasına rağmen, obur (Vielfrass) intibaını vermektedir. Bu açıklamalara dayanarak, 

Noin-Ula, hatt� Pazırık‟taki keçeler üzerindeki applikasyonların menĢe efsanesini gôsterdiklerine 

hükmedebiliriz. Burada muasır �in tarih kaynaklarının; gerek Türkler, gerekse daha eski bir Tunguz 

kavmi olması muhtemel T‟u-yü-hunların “Keçeden Tanrı tasviri-ecdat tasviri keserler” yolundaki 

ifadelerini zikretmeden geçemeyiz. Marko Polo, Plan Carpin ve Rubruquis Moğollar hakkındaki aynı 

haberleri tekrarlarlar. Tabiatıyla, maden eserlerde gôsterilen hayvan, hayvan mücadelesi ve hatta bitki 

tasvirleri de menĢe efsanesine ve dolayısıyla totem cedlere ait olabilirler. Bu hususta dikkate değer 

ôrnek, Noin-Ula‟da at süsü olarak kullanılan gümüĢ safihadaki resimlerin Uygur menĢe efsanesi ile 

münasebetli oluĢudur. Bunun da farkına ilk ônce  Alfôdi varmıĢtır. Zikri geçen gümüĢ safihada küçük 

mahrutlarla ifade olunan tepede iki ince nazik ağaç arasında geniĢ boynuzlu bir erkek hayvan tasvir 

edilmiĢtir. XIII. yüzyıl Acem tarih yazarı Cuveyni‟nin eserinde mukayese edeceğimiz Uygur menĢe 

efsanesi tafsilatıyla anlatılmıĢtır. Buna gôre Tola nehrinin Selenga‟ya dôküldüğü yerde (Noin-Ula 

dağlarına uzak olmayan yerde) birbirine yakın iki ağaç büyümüĢtü. “Bu ağaçlardan biri çama 

benziyordu, ôbürü ise gerçekten çam idi. Ġkisi arasında büyük bir tepe husule geldi, tepenin ortasına 

gôkten ıĢık indi. Tepe günden güne büyüdü! Sonunda tepe açıldı ve beĢ çocuk dünyaya geldi. Bunlar, 

terbiyeli çocuklar ana, babalarına nasıl saygı gôsterirler ise ağaçlara ôyle hareket ettiler”. “Ağaçlar 

konuĢmaya baĢladılar: …Ana babanıza saygı gôsterdiniz, ômrünüz uzun olsun, adınız ebedi kalsın.” 

BeĢ çocuktan biri, Bugu-Tegin her bakımdan diğerlerinden üstün idi, onu han olarak seçtiler, Burada 

Bugu-Tekin‟in manası erkek geyik-prenstir. 

MenĢe efsanelerinde geyik cinsi ile birlikte yırtıcı kuĢların da ônemli rolü vardır. Macarların milli 

sülalesi olan Ârp�dların ced anası Eneh (yani, diĢi geyik) idi. Bu sôzcük bugünkü Macarcada �nô‟ye 

tekabül eder. Eneh‟in yanına Turul (Tuğrul) kuĢu gelip birleĢti. Ârp�dlar kendilerini Turul soyundan 

neĢet etmiĢ sayarlar. Yırtıcı kuĢlara diğer mucizevi kanatlı hayvanlara, geyiklere vb. Ģamanlık tesiri 

altında kalan Skitlerin, Hunların, yahut Macarların hayvan üslubu eserlerinde rastlanır. Skitlerin altın 

geyikleri, Noin-Ula‟daki keçe üzerine iĢlenen tasvirleri, Türklerin bozkurdu, eski Macarların kayıĢ 

uçlarındaki geyik Ģekilleri, tıpkı Romalıların kurdu gibi birer “emblem”dirler. Belki de (Roma‟nın 

kurduna nazaran) daha da yerli (autochton) olup, mana kôkleri, doğrudan doğruya Kuzey-Eurasya‟da 

bulunmaktadır. Macarların Turul‟a (Tuğrul) olan münasebeti Slavların orel (kartal) veya sokola ve aynı 

vecihle bugünkü Türklerin bozkurta olan münasebeti Rumenlerin kurda ilgilerinden daha fazladır. 
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Hayvan üslubunun geliĢmesinde herhalde birinci derecede gôçebe kültürü ile ilgili kutsal 

tasavvurlar faik olmuĢtur. Atlı gôçebe kavimler sanatının değerini, güneyli kavimlerin sanat ôlçüleri ile 

ôlçmek hatalı olur. Onların nazarında bunlar sanat değil, mesela madenlerde bir çeĢit kuyumculuk 

olarak telakki edilebilir. Halbuki atlı halklar sanat tezahürünün en bariz vasfı ferdi olmayıĢıdır. 

Strzygowski‟nin ifadesi ile güneydeki yüksek kültürlerin “Einzelpersônlichkeit”ına karĢılık, atlı 

kavimlerde “Massenpersônlichkeit=cemiyetin Ģahsiyeti” revaçtadır. Ayrıca güneydeki kavimler 

sanatının merkezinde insan bulunduğu halde, Kuzey-Eurasya kavimlerinde sanat “kendilerine has 

insan Ģekillerini vücuda getirmez, belki hammadde ile iĢi birleĢtirerek amaca uygun kullanıĢlı eĢyada 

Ģekiller ile birlikte ruhi mefhumu dile getirir”. 

Ġlk anda insanı ĢaĢkına dôndüren ve garip gôrünen bu hükümlerden sonra Strzygowski, “Bu 

daha yüksek seviyede (bir san‟at) değil midir?” der. 

Ġnsanı tasvir eden yüksek san‟atın Ģaheserlerine alıĢık olan gôzler için, rapsodik seciyeli ve 

pekçok faraziye ortaya koyan Strzygowski‟nin sôzleri mübalağalı gôrünürse de, bunlarda gerçek payın 

saklı olduğunu sezmek mümkündür. 

Atlı kavimler tezyini sanatlarının plastik maden iĢlerinden baĢka deri eserleri de vardır. �anak-

çômlek türü pek az bilinmektedir. Atlı sanat kültürünün en büyük ve kalıcı eserleri halı sanatı 

alanındadır. �adır, ağır mobilya tanımaz, aslında buna imkan da yoktur. �adırın soğuk zeminini, sıcak 

ve sevimli tutabilmek için, icabında hasır üstüne serilmek üzere, yük hayvanları üzerinde kolayca 

toparlanabilen ve kolayca naklolunan, üstünde ôte beri yerleĢtirilmesine elveriĢle bir Ģey ancak hatıra 

gelebilirdi. 

Zikri geçen zaruretlerden baĢka, Uhlemann‟a gôre, iklim icapları, halı anayurdunun kuru bozkır 

bôlgesi olmasını gerektirmiĢtir. Bu bôlgenin kıĢı Ģiddetli olmasına rağmen yıllık yağıĢ miktarı 2-300 

mm.‟dir. Havasının kuru oluĢu ve zemin toprağının kuzey bozkır Ģeridinde rutubeti çekmeye elveriĢli 

Ģekilde kumlu bulunuĢu, diğer yerlere kıyasla, halının muhafazasına daha müsaittir. Yapağıyı 

sağlayan hayvanlar, bilhassa koyun, bu bôlgenin en ônemli yaratıklarıdır. Bununla birlikte at, hayat ve 

geçimin temelini teĢkil eder. Bu bôlgede yapağı miktar bakımından olduğu kadar evsaf bakımından 

da, Avrupa‟nın parlak olmayan ve “lanolin”i bol yapağılarından üstündür. Tabiatıyla bozkır bôlgesi 

sınırları içinde de daha yağıĢlı, havası daha rutubetli yerler vardır. Bu alanda, bilhassa bugünkü 

gôçebelerde kilim (Wirkteppich) ve keçe (Filzteppich), son zamanlarda ince düğümlü halı 

(Knüpfteppich) geliĢmiĢtir. 

Yukarıda sıralanan amiller: 1. Bu bôlgede halının hayat için zaruri oluĢu, 2. Yapılması için 

lüzumlu malzemenin hazır bulunuĢu, hayvan besleyen gôçebelerin halı imalinde ilk ustalar olmalarını 

sağlamıĢtır. Halı dokuma sanatı Türk, belki de daha ônceki Pretürk gôçebelerinde yerleĢmiĢ bir sanat 

idi. Lydia R�sonyi‟nin tespit ettiği veçhile Türkçede halıcılıkla ilgili terimlerin yabancı iare olmayıp 

mesela; Uygurca argaç gibi fillerden yapılan asli Türkçe sôzler (nomen deverbale-ler) oluĢu da 

yukarıdaki nazariyeyi takviye etmektedir. Bu alanda eski Ġran dilleri sôz hazinesinin de incelenmesi 
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gerekir. Halı sanatı Ġranlı kavimlere de çok erken ulaĢmasına rağmen, (Pazırık?), Noin-Ula, Doğu 

Türkistan ve Konya bôlgelerine gôre kıdem Türklerdedir. En eski Orta-Asya kavimlerinin halılarına ait 

yazılı belgeler olmamakla beraber, Doğu Asya için mevcuttur. Han sülalesi çağında Doğu-�in 

kaynakları, tipik bir atlı gôçebe kavim olan Vu-huanların (kadim Tunguz kavmi?) halı dokuduklarını 

bildirmektedirler. 

Yukarıda zikri geçen Noin-Ula ve Pazırık keçe aplikelerinde tabiat motifleri bulunmaktadır. 

Geometri motiflerini havi kilimler ise daha ileri bir tekniği gerektirir. En sonunda hayvan bezekleri de 

geometri motiflerine çevrilerek üsuplaĢırlar. Düğümlü halılarda, Türk çoğunluğunun Müslümaklıkta 

Sünnilere katılıĢı, geometri motiflerinin devamını sağlamıĢtır. En tipik gôçebe Türklerde (Türkmen, 

Bergama, Yürük, Beluç, KaĢkaylar vb.) bugün de halıların her iki ucu kilimdir. �ok eskiden 

mükemmelliğe ulaĢan Acem, Kürt ve diğer kavimlerin halılarının halk sanatı bakımından en güzel 

ôrnekleri, dikkat edilirse ya bugün de Türklerin yaĢadıkları yerlerdir (Kirman, ġiraz, Horasan, ġirvan, 

Dağıstan vb. gibi) yahut Türk etnik ve kültür tesirlerinin hesaba katılması gerekli ülkelerdir (Sine, 

Bicar, Saruk vb. gibi). Sultan saraylarının resmi halı imalathanelerinde yapılan eski XVI. yüzyıl 

Ģaheserleri ôzel bir istikamette geliĢmiĢ oldukları için ayrı ruhtadırlar. 

Atlı Türk kavminin ciddi sükûneti, geleneğe bağlılığı, ahengi, ateĢliliği, Buhara, Yomut, Beluç vb. 

Türkmen halılarında, koyu ve yine ateĢli renkli hayal geniĢliği ve gücü, halk türküleri derecesinde 

Yürük ve Kafkas halılarından daha iyi nerede temsil edilmiĢtir?… 

Bugünkü Kırgızlar halı hususunda Türkmenler veya Kafkas Türkleri seviyesine 

ulaĢamamıĢlardır. Buna rağmen Alm�sy onların eserlerini de aĢağıdaki Ģu sôzleri ile ôğmektedir: 

“…Süslü, zarif Kırgız çadırının içi her zaman sevimli, neĢeli, renklere baygın intiba bırakır. Batı‟daki 

kôylü evlerinde maalesef çok rastlanan sıkıcılığa asla rastlanmaz.” 

Batılı için resimler ve mobilyalar birlikte ne idi ise, Türklük için halı odur ve aynı iĢi gôrür. Bu ôyle 

bir sanattır ki, basit bir Türk kızının zevki ve emeği mahsulü en müĢkülpesent Avrupalı için lüks eĢya 

sayılır. Bunun zaferi için, bugünkü Türk idarecilerin, Türk halkının Ģuur altı yaĢayan renk ve Ģekil 

zevkinin daha geniĢ ôlçüde revaç bulması yolunda, geniĢ imkanlar sağlamasını gerektirir. 

*** 

Gôçebe hayat tarzının bugünkü ihtisas eserlerinde rastlanan ilmi tarifi için Febvre ve Ratzel‟in 

sôzlerini iktibas etmeliyiz. Febvre‟e gôre; “Gôçebe çobanlığın, yerleĢenlerden daha aĢağı hayat 

seviyesinde oldukları yolundaki eski ve büyük taassupla kôkleĢen inancı tamamen değiĢtirmek 

gerekir”. Ratzel de iki nesil ônce, “Medeniyetin yüksek derecesi, gôçebe yaĢayıĢıyla telif edilebilir. 

YerleĢik kavimler arasında da çok iptidai olanlar gôsterilebilir” demiĢti. 

Bozkır hayatını en iyi tanıyanlardan Radloff, aĢağıdakilerini yazmıĢtır: 

“Gôçebeliğin, geniĢ bozkırlarda maksatsız bir serserilik olduğunu sanmayalım. Plansız olarak 
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belki ancak Kuzey Sibirya‟nın tundra ve ormanlarında Tunguzlar dolaĢmaktadırlar. Onlar tesadüfen 

bol av ganimetine rastladıkları yerde ancak kalırlar. 

Gôçebeler, yalnız geyik besleseler dahi, hayvanlarının yemlerini düĢünmek ve sürülerine zarar 

vermeyecek alanlara gôçmek zorundadırlar. Kırgızlarda olduğu gibi, büyük ôlçüde hayvan besleyen 

kavimlerin plansız dolaĢmaları tasavvur dahi edilemez. Her hayvan besleyicinin, hayvanları için en 

uygun yeri seçmesi gerekir. O zaman tabiatıyla komĢuların menfaatleri ile çatıĢılır… Bu, sonuncuda, 

toprağın kesin bôlümünü icap ettirir; bir oymak veya oba belli bir araziye kendi mülkü olarak bakar ve 

buraya komĢuların tecavüzüne tahammül edemez. Seçilen topraklar oymağın cüzü olan obalar 

arasında paylaĢılır”. “Bozkırdaki hayvan besleyici için uygun kıĢ ve yaz konağı da ônemlidir. Zira geliĢi 

güzel herhangi bir yer, zikri geçen mevsimleri geçirmeye elveriĢli olmayabilir. Ġlkbahar ve sonbahar 

nerede olsa geçirilebilir. Mallar ilkbaharda beslenecek otu ve suyu her yerde buldukları gibi, 

sonbaharda da yağan yağmurlar dolayısıyla yeteri kadar taze ot biter. KıĢ ve yazın bulunması gerekli 

yerin kesin Ģartları vardır, bunlara uyulmazsa mal telef olur. KıĢın, mevsimin Ģiddetine karĢı 

barınabilmek için, ormanlık yahut rüzgarlardan masun derin bir vadi seçmek gerekir. Aynı zamanda 

burasının ağaç ve mer‟alarının bol, karı az yatan bir yer olması Ģarttır. Yazın ise bunun aksine sulak 

ve aynı zamanda açık bir yer olması tercih edilir. Bunun için gôllerin, ırmakların kenarlarında ve 

haĢarattan masun olan yerler elveriĢlidir”. 

KıĢ konağında, Nisan ortalarına kadar kalınır. Sonra birden acele çadırlar derlenip toparlanır ve 

tedricen sürülerle yaz ortası otlakları istikametine yônelinir. Ġlkbaharda ot henüz kısa olduğu için 

“aullar” bir bôlgede ancak iki-üç gün kalırlar. Yaz baĢlangıcında ise otlar yeteri derecede büyüdükleri 

için aynı yerde haftalarca kaldıkları olur. YavaĢ yavaĢ daha yükseklere tırmanırlar. Dağlarda kar haddi 

fasılında eriyen kar suyu bitkilerin yaz ortalarında da geliĢmesini sağlar. Ağustos ortasında kıĢ 

konaklama yerine (kıĢlaklara) dônüĢ baĢlar. Gittikçe hızını artırarak Kasım ortalarında eski yerlerine 

ulaĢmıĢ olurlar. 

“Yazlık otlaklar bütün oymağın müĢterek malı olduğu halde, kıĢlık konaklar ferdin mülkü sayılır”. 

En çok kavgalar, iyi kıĢlık konak seçme yüzünden çıkar. “Zengin Kırgız, daha hayatta iken, en büyük 

oğlunun müstakil hale gelmesini ister. Mallarının bir kısmını ona ayırıp verir, kıĢlık konak dar geliyorsa 

büyük oğluna yenisini satın alır. Kendi konağı müsait ise her çocuğu için ayrı yer tahsis eder, mallarını 

da bôlüĢür. En küçük oğlu baba yurdunun esas varisidir. Ġkiden fazla erkek çocuk varsa, malları 

bôlüĢürler. KıĢlık konağı bôlüĢmekte uyuĢamazlarsa (bu nadir olur), yine birlikte oturmaya devam 

ederler. Bu son Ģık, tabiatıyla en küçük çocuğun zararına olur. Mal kıĢlık konağın alamayacağı 

derecede çoğalmıĢ ise, büyük çocuk ayrılarak baĢının çaresine bakmak zorundadır. Bu taktirde küçük 

kardeĢinden pek az yardım isteyebilir. Eğer kıĢlık konak yine de dar gelirse, sırada olan ikinci büyük 

kardeĢ ayrılır. En sonunda küçük çocuk baba yurdunda yalnız kalır. En çok himayeye muhtaç küçük 

çocuğun ôrf tôrelerine gôre korunması, uyulması zaruri muhafazakar bir geleneğe dayanır. Bu 

gelenek Vladimirtsov‟ın (odçigin hakkındaki makalesinde anlattıklarına gôre) Moğollarda cari idi. 

Hikmet ġôlen‟in (Aydın Ġli ve Yürükler, Aydın 1945, s. 18) bildirdiğine gôre yakın tarihte Aydın 

Yürüklerinde de en küçük çocuk baba ocağının varisidir. HemĢirelerini baĢ gôz ettikten sonra ancak 
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kendisi evlenebilir. 

Malların artıĢı ile ailenin kıĢlık otağı geniĢler, iktisadi gerileme halinde ise küçülür ve nihayet mal 

sahibi geri kalanı da satarak pek az hayvan ve ôteberi ile yakın akrabalarından birine sığınır. Belki bir 

hizmet karĢılığı o akrabanın otlağından faydalanır. Tekmil hayvanlarını yitirirse, ücretli hizmetkar 

olarak kapılanmaktan baĢka çaresi kalmaz”. 

“Haksızlığa ve zorbalığa karĢı tek çare, ailelerin ve komĢuların belli bir Ģahsın çevresinde 

birleĢerek dayanıĢmalarıdır. Oymakların daima yeni yeni zümreleĢmelerinin tohumu bu çeĢit 

birleĢmelerde saklıdır” (Radloff). 

Hayvan besleyen gôçebelerin otlaklar için yaptıkları sürekli mücadelelerin doğurduğu tarihi rol 

ve fütuhata elveriĢli hale gelmeleri konusunda, diğer bilim uzmanları ve bu meyanda Menghin 

açıklamada bulunur. 

KıĢlık ve yazlık konaklar arasındaki gôç yolu, çok defa yüzlerce kilometreye uzanabilir. 

Türk kavimleri, bu meyanda Macarlar da yarı gôçebe hayatın ve tabiat Ģartlarının müsaadesi 

nispetinde çiftçilik ile de meĢgul olmuĢlardır. Bu taktirde oymağın bir kısım halkı, bilhassa kadınlar, 

ihtiyarlar, bazı sanatkarlar ve esirler yazın da kıĢlakta kalarak çiftçilikle meĢgul olmuĢlardır. Bu usul 

gôçebeliğe sıkı surette bağlı olanlar arasında cari idi. Mesela Gôktürklerin Kapagan-Kağanı (�in 

kaynaklarında: Mo-�o). �in salnamelerine gôre 688‟de zaferle biten bir seferden sonra, onlardan 

külliyetli ham malzeme ve ipek kumaĢtan baĢka haraç olarak tohum ve ziraat aletleri almıĢtır. Diğer bir 

�in haberi de bunu tamamıyla teyit etmektedir: “Türkler her ne kadar gôçebe hayatı sürmekte ve 

yurtlarını değiĢtirmekte iseler de, hemen hepsinin kendi toprağı vardır (St. Yulien Documents II). 

Gôçebe Türkler tarafından, en eski çağlardan beri yetiĢtirilen at, tekmil kültüre veçhe veren, en 

ônemli bir amildir. Atın ehlileĢtirilmesi olmadan Eski �ağ ve erken Orta �ağ‟ın büyük ôlçüdeki 

kavimler gôçleri tasavvur dahi edilemezler. 

GeniĢ bozkır bôlgesinde eskiden iki çeĢit yabani at yaĢıyordu. Her ikisi ancak son iki insan nesli 

zarfında ortadan kalktı. Bunlardan biri, Doğu Asya‟ya kadar uzanan sahada yaĢayan ağır, kemikli ve 

büyük baĢlı cinsti. Buna taki cinsi denir. Flor adlı bilgin bir taki cinsi yerine iki çeĢit takdan bahseder ve 

Batı Avrupa‟da taki cinsi sayılan atı, Moğolistan ve Cungarya‟da yetiĢen prjevalski cinsinden ayırır. 

Bize Batı Avrupa cinsi ve bundan geliĢen tali cinsler ônemli değildir. Bozkır atlarının ikinci cinsi Orta 

Avrupa‟dan Batı Avrupa‟ya kadar uzanan bôlgede yetiĢmiĢtir: Küçük cüsseli, hareketli tarpan cinsi at; 

bunların tesalübünden bugün tanıdığımız tali cinsler meydana gelmiĢlerdir. 

Hunlar da büyük ihtimalle taki cinsi at kullanıyorlardı. Macaristan‟daki Avar mezarında ise 

Hankñ, tarpan cinsi iskeletler buldu. Bu bilgine gôre, Macar atları da bu cinstendi: GeniĢ alınlı, küçük 

ve narin baĢlı, keskin bakıĢlı, kuru sağrılı, çelik sinirli, canlı, ateĢli ve genel olarak 1.40 m. yükseklikte 

olup, çoğunlukla dôrt nala yürürler. Ahırı asla gôrmezler, soğuğa, sıcağa, yağmura ve rüzgara 
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dayanıklıdırlar. Nadiren yatar, umumiyetle ayakta uyurlar. Diğer bir mütalaaya gôre IX. yüzyıldan ônce 

Macarlar taki cinsi at kullanıyorlardı. Arkalarından gelen atlı-gôçebe dalgaları: Kuman ve Moğollar 

tekrar taki cinsi atı getirdiler. 

Nakil aracı yalnız ata inhisar etmiyordu. Erken �in kaynaklarının bildirdiklerine gôre, onların 

kuzey ve kuzeybatısında yaĢayan gôçebe kavimler, bilhassa Hiung-nular deve, merkep, katır 

kullanıyorlardı. Bir Han çağı kaynağına gôre, her yıl yapılan büyük kurban Ģenliklerinde at 

yarıĢlarından baĢka deve güreĢleri de yapılırdı. Umumiyetle iki hôrgüçlü deve bahis konusudur. Zira 

tek hôrgüçlü deve Asya doğu yarısına daha geç sokulmuĢtur. Eberhard‟a gôre deve (eski Türkçede 

tebe) �in‟e Türkler vasıtası ile, en geç Han sülalesi çağında girmiĢtir. Ġstitrad kabilinden, kuzeyde 

avcılığın büyük ônem taĢıdığı yerlerde ski‟nin (ayak kayağı) birçok Altaylı kavimlerde ve bu meyanda 

Türk sayılan Basmillerde ve Gôktürklerin bir kısmında kullanıldığını zikredelim. 

At ile birlikte koyun, iktisadi hayatın temelini teĢkil ediyordu. Avrupa‟da pek az koyun cinsi 

bulunduğu halde, Asya‟da sayısızdır. Yine de bozkırın ortasında ve doğu bôlgesinde en çok yağ 

kuyruklu koyun bulunurdu. Batıda, Hazar Denizi kuzeyinde arkal cinsi koyunun çeĢitleri yaĢıyordu. 

Sonuncu cinsin bir türü çok eskiden Finn-Ugorlara kadar ulaĢmıĢ ve yurt kuran Macarlar ile birlikte V 

Ģeklinde düzboynuzlu “ratska” koyunu Karpat havzasına gelmiĢtir. 

Büyük ihtimale gôre, sığır hayvanları Türklere koyundan sonra ulaĢmıĢtır. Yine de, Han sülalesi 

yıllıkları, Hiung-nuların ehli hayvanları arasında sığırdan bahsederler. Sığır Ogur Türklerince de 

malumdur. Zira Macar ôkôr sôzü Ogur dillerindeki ôkürden geçmiĢtir. Diğer Türk dillerindeki karĢılığı 

ôküzdür. Ancak bu sôz aslında Türkçe olmayabilir. Toharcası oksodur. Türkçe dana-tana da (genç 

inek) Türklere eski Hind dilinden geçmiĢtir. Halbuki sığır halis Türkçe olup, aslında sağımlık manası 

taĢır. Aynı hayvan adına, takvimde hayvan-sikl‟i arasında da rastlanır. 

Eski Türklüğün çiftçiliği konusuna tekrar avdet edelim: Herhalde ilk yetiĢtirilen tarım darı idi. 

Bunun asıl yurdu �in idi. Oradan Cilalı TaĢ �ağı‟nda Avrupa‟ya ve bu meyanda Macarların Ugor �ağı 

cedlerine ulaĢtı. Bu tarımın, �in‟de ve çevresindeki komĢu ülkelerde çok eskiden ilk yetiĢtiğini “genetik 

coğrafya” araĢtırıcıları ortaya koyduğu gibi, Kuzey �in‟de dini sunak merasiminde bugün de pirince 

nazaran daha ônemli mevki iĢgal etmektedir. Darı, Türklük aleminde, baĢka Hiung-nulara çok erken 

girmiĢtir. 

Her ne kadar buğday cinslerinin ana yurdu �nasya olabilirse de, ikinci yurdu Orta Asya‟dır. 

Anau kazısı sonuçlarına gôre Güney Türkistan vadilerinde 6.000 yıl ônce buğdayı arpa ile birlikte 

biliyorlardı. Halbuki bu çağda orada hayvan yetiĢtirmenin izleri bile yoktu. �in‟de 2.700 yıl ônce, “Ekim 

Bayramı”nda darı ile birlikte buğday kullanılmakta idi. X. yüzyıl tarih kaynağına gôre, bir buğday 

cinsine pi-mai denmekte ve bunun Hiung-nulardan alındığı bildirilmektedir. Bunun ne çeĢit buğday 

olduğu hususunda sarahat yoktur. Macarların cedleri ve Ural çevresindeki eski Bulgar Türklerinin 

buğdayları Rapaiç‟e gôre “Triticum dicoccum” = çift taneli buğday cinsinden idi. Arpa da �in‟de ve 

Anau‟da binlerce yıl ônce bilindiği için, doğu komĢuları olan Türklerin ve diğer Altaylı kavimlerin çok 
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erken tanımaları, hatta yetiĢtirmiĢ olmaları gerekir. Hububatın ekilmesi ve iĢlenmesi ile ilgili olarak 

Mahmud al-K�Ģgarî sôzlüğünde, gerekse yurt iĢgalinden ônce Macarcaya geçen Türkçe sôzlerde pek 

çok kelimeye rastlanır. Arpa at yeni olarak da kullanılmıĢtır. K�Ģgarî‟de aĢağıdaki atalar sôzü bulunur: 

Arpasız at aĢumaz=arpasız at (yukarı) tırmanamaz. 

Kabuklu tarım mahsullerinin anayurdu �nasyadır. Cilalı TaĢ �ağı‟nda oradan Avrupa‟ya ulaĢmıĢ 

ve Akdeniz havzasında iri taneli olarak geliĢmiĢtir. Türk kavimlerinin ônce küçük taneli cinslerini 

tanımaları gerekir. Bunlar meyanında, eski Türkçe sayılan burçak sôzü, Türkçenin batı ve doğu 

lehçelerinde aynı nispette mevcuttur. Ancak bu sôz her yerde aynı manaya gelmediği için, bunun 

üzerine uzun faraziyeler yürütülemez. Burçağın asıl manası, “burç=biberimsi tohum” manasına gelir. 

Zira büyük ihtimale gôre burçak sôzü burçtan gelmektedir. 

Fasulye cinsleri baklagiller arasında acı bakla Orta Asya menĢelidir. Eski Türkçede bunun için 

ayrı bir sôz bilinmemekte ise de, bunun çok erken Türkler tarafından yetiĢtirildiğine aĢağıdaki belge 

tanıklık eder: �in‟de bir çeĢit sarı baklanın adı “Hiung-nu veya Uygur baklası”dır. 

Baharat arasında burç (biber) pek eskiden beri Türkler tarafından kullanılmakta idi. Németh‟e 

gôre burç‟u Türkler anayurtta iken milattan ônceki bin yıl devresi ortalarında eski Hint‟ten almıĢlardır. 

Sanayi bitkileri arasında kendir sôzünün kôkü (Ġndogermen), Urallı kavimler ve Türk 

bôlgelerinde müĢterektir. Türk kendir, �eremiĢ kine, Oset gen, Yunan kannabis. Bu ônemli kültür 

sôzü, herhalde ana Türkçe çağında ve M.�. bir dilden ôbürüne geçmiĢtir. Bu sôz Ġndogermen, Urallı 

kavimler ve Türklerin yekdiğerlerine olan komĢuluklarını ispat bakımından da ônemlidir. Zikri geçen 

bitkileri tanımakla Türkler, iki bin-iki bin beĢ yüz yıl ônce, bitki coğrafyası bakımından aykırı düĢen 

geniĢ ülkelerde yayılmıĢlardır. 

ġartların nispeten sakin yaĢamalarına müsait olduğu, kıĢlakların uzun sürdüğü veya daima 

yerleĢmeye müsait olduğu yerlerde (Onoguria‟da, Hazarlarda ve Uygurlarda olduğu gibi) tarlalarından 

baĢka bahçelerin ve bağları da vardır. Uygurlar bunlardan baĢka pamuk da yetiĢtiriyorlardı. 

Macarların yurt iĢgalinden ônceki en ônemli bitki adları kadim Türklerden veya onların akrabaları 

olan Onogurlardan ve Hazarlardan geçmiĢtir. 

Bu derecede eski bitki adlarına, dolayısıyla bitkilere rağmen Türk kavimlerinde çoğunluğun ve 

bu arada gôçebelerin gıdasında bitkiler tali ônemi haiz idi. Yemekleri aĢağı yukarı bugünkü 

Kırgızlarınkine benzemiĢ olmalıdır. Zikri geçen bitkilerde “karbonhidrat” eksiktir. Eski Türklerin esas 

gıdası koyun eti ve süt mahsulleri olmuĢtur. Bunların arasında ôzellikle kımız (tahammur ettirilmiĢ 

kısrak sütü) % 2-6 nispetinde alkolü ile, fazla beslemese de, ferahlatıcı ve açlığı teskin edici hassaya 

maliktir. Litre baĢına oldukça yüksek (450) kalori sağlayan kımız, sağladığı zevkten sarfınazar, ihtiva 

ettiği alkol dolayısıyla yağla tek taraflı beslenmeyi mümkün kılıyordu. Kuczynski‟ye gôre bozkır 

Türkleri arasında vitamin eksikliğinden doğan hastalık gôrülmemiĢtir. �in‟deki Han sülalesi yıllıkları 

Hiung-nuların kımız keyfi sürdüklerinden bahsederler. Daha sonraki kaynaklar Uygurlar ve Gôktürkler 
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için de aynı hususu teyit ederler. 

Bugünkü Kırgızların koyun ve inek sütünden yaptıkları diğer çeĢit mahsulleri de vardır. Bunların 

nelerden ibaret olduğunu tahmin edebiliriz. Mahmud al-K�Ģgarî sôzlüğünde yoğurt ve ayranı zikreder. 

Eski geleneğe bunları da katmamız gerekir. Macarcadaki iró (ayran), tûró (tuzsuz beyaz peynir), Ģayt 

(çığıt-peynir) sôzleri fonetik ôzellikleri bakımından Macarcaya Türkçeden geçen en eski sôzlerdir. 

Konserveler arasında kurutulmuĢ et, pastırma ve ettozunun harp esnasında büyük ônem 

taĢıdığı meydandadır. 

***  

Eski dinden bahseden bôlümde, eski dinin cemiyet nizamı ile ahenkli olduğuna iĢaret etmiĢtik; 

gerçekten de eski Türk dinindeki tek Tanrı kavramı ve onu tamamlayan ôbür dünyadaki hiyerarĢi, Orta 

Asya‟da gôçebe hayatı süren, geniĢ aile hayatı üzerine kurulan patriarhal cemiyet kuruluĢunda inikas 

eder. 

Her ne kadar, komĢu kültürler ile temaslar, belki de daha eski kültür seviyesinden kalan ve 

ôtede beride hissedilen matriarhal kuruluĢ tesisleri dolayısıyla istisna kabilinden aksi gôsterilebilirse 

de, Türkler ve diğer atlı kavimlerin içtimai hayatı, oymak ve devlet kuruluĢu hususunda, Radloff‟un 

geçen yüzyılda Kırgızlar için sôyledikleri aynen variddir: 

“Gôçebelerin içtimai zümreleĢmelerinin nüvesini, gayet tabii olarak, ailenin yekdiğerine bağlılığı 

teĢkil eder. Birbirleri ile yakın akraba olan ailelerle küçük sürüler için, müĢterek ve bôlünmez mülk 

hayatı ehemmiyetlidir. Kendi yararlarına olan bu bağlantı onları birbirine kenetler. Münferid oturan 

akraba ve diğer icablar dolayısıyla yakın aileler de birliğe katılınca en küçük içtimai birlik olan aul 

meydana gelir. Aul, yaz-kıĢ birlikte yaĢayan 6-10 aileden terekküp eder. Aulun baĢı, içlerinde en 

zengin ve en kalabalık ferdi olan ailenin en ihtiyarıdır. KıĢlakta (kıĢ konağında) birkaç aul bir araya 

gelir. KıĢın sürülerin bir kısmı aula alınmadığı için onların muhafazası fazla adam kullanmayı 

gerektirir. ġiddetli kıĢın doğurduğu yoksulluklar, büyük topluluklarda daha az hissedilir. Küçük 

oymaklar bu suretle kurulur, Kazak-Kırgızlarda ancak kıĢa mahsus kalır ve yazın geniĢ alanlara 

dağılırlar. Aullar yine de, muhtemel bir saldırıĢı ônlemek ve müĢterek düĢmana karĢı koyabilmek için, 

aralarında teması muhafaza ederler”. 

Bu yerleĢme nizamı barıĢ çağı için muteber olmakla beraber, buna münhasır değildir. Rus 

kanunları, oymaklar arasındaki ufak tefek çatıĢmalara karıĢmadan ônce bu usul cari idi. Radloff 

savĢaçı bazı Kırgızlar hakkında zirdekilere dikkat etmiĢtir: “Kırgızlar aullara gôre bôlünerek değil, 

bütün oymak toplu olarak yaĢar. KıĢın nehirlerin kenarında sıra ile yurtlarını kurarlar. Bu yurt dizisi 

bazen 20 verst uzayabilir. Yazın dağa çekilirken de aynı yurt nizamını muhafaza ederler. �yleki, her 

oymak ayrı bir dağ silsilesini tutar ve sürülerini otlatır. Bu yurt nizamına gôre birkaç saat içinde tekmil 

ordu saldırıĢ veya müdafaaya hazırdır”. 
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Her andaki ihtiyaçları karĢılama hedefine uygun olarak, iki nizamın, en eski atlı gôçebe 

kavimlerinde cari olduğuna hükmedebiliriz. 

“Oymak”ın tali bôlümü olan aulların müĢterek olduğu kadar, yekdiğeri ile çatıĢan menfaatleri de 

vardır. Bunu ônlemek için, nizaları yatıĢtıracak ve hakem rolünü ifa edecek nüfuzlu Ģahsiyete ihtiyaç 

vardır. Bu nüfuzun zengin, manevi sahada kabiliyetli, dürüst bir insanda toplanması gerekir. Ayrıca 

akraba cihetinden de kalabalık bir uruğdan olması, gerekirse daha uzak akrabaları ile sôzünü bilfiil 

geçirebilecek maddi kudrette bulunması Ģarttır. Bunlara Kırgızlar bi, diğer Türkler beg, bey derler, 

beyler hüküm icra selahiyetini de haiz olurlar”. Bey, seçimle bu mevkiye gelmediği için, edindiği kudret 

bir nevi zorbalığa dayanır. Nüfuz ôlçüsü Ģahsın ferdi değerine ve onu destekleyenlerin gücüne gôre 

değiĢir. “Oymağın tali zümrelerinin nüfuz ve kudreti beyin Ģahsi nüfuz ve kudreti nispetindedir. Nüfuzlu 

beye mensup oymaklar çabuk büyür, bazı aileler ve aullar da ona katılırlar”. “Bu suretle menfaatlerini 

koruyacak daha sağlam bir dayanak elde etmiĢ olurlar. BaĢlangıçta ônemsiz bir uruğ, bu suretle bir 

beyin Ģahsi gayreti sayesinde, kudretli yeni bir oymak olur ve onu temsil eden beyin de adını alır”. 

“Birçok uruğlar pek eski zamanlardan beri büyük-küçük oymakları meydana getirmiĢlerdir. Bu tarihi 

zümreleĢmeler, aynı uruğdan gelme, müĢterek bir gôç ve savaĢlar neticesinde doğar. 

Büyük oymaklar sonunda içtimai bir topluluk meydana getirirler. Oymaklardan, eski hareketli 

çağlarda çeĢitli “halk onglomeraları” il ve ulus teĢkil etti. Ġller orda halinde birleĢtiler. Ordalar, iller ve 

oymaklar diğer rakip orda ve oymaklara karĢı koyabildikleri nispette varlıklarını muhafaza edebildiler. 

Orda kendisine bağlı bôlümleri korur, il ve oymaklar da aynı surette hareket ederler. ġu halde her 

üçüne, müĢterek menfaatlerini koruma amacı ile kurulmuĢ birlikler olarak bakmamız gerekir”. 

Aile: Eski atlı gôçebelerin aileleri, Romalılarda olduğu gibi efendi sınıfını teĢkil etmekte ve kan 

kardeĢliği ile bağlı zümrenin emri altında, esirler, sığıntılar ve metbular bulunmaktadır. Aile reisi bütün 

malın sahibidir. Aile efradına yapılacak iĢleri o gôsterir. �ocukları üzerinde nüfuzu, torunlarından 

herhangi birini kendisine evlat edinerek yetiĢtirecek derecede sınırsızdır. Artık Ġbn Fadlan bundan 

bahsetmekle birlikte, son zamanlara kadar Kazak, Kırgız ve BaĢkırtlarda bu cari idi. Ailevi ata hakkına 

dayanan (patriyarkal) ve dıĢardan evlenme (exogami) içtimai Ģekillerine uygun (patrilokal nizam) 

esastı. Diğer tabirle, yeni kurulan aileler koca tarafını tutardı. Yeni gelen kadın kocasının ailesine 

hizmet eder ve onun malı sayılırdı. Onun için kadını pederinden, eski ailesinden satın almak gerekirdi. 

Bedeli kalım çeĢitli ehli hayvanlardan; at, deve, koyun vb. terekküp ederdi. Madmud al-K�Ģgarî 

sôzlüğünde kalıngı zikretmekle kalmıyor, kullanıĢ tarzına dair misaller de veriyor. Ondan ônce Ġbn 

Fadlan X. yüzyılda Oğuzlarda aynı adetin cari olduğunu sôylüyor. Kalın ôdendikten sonra, niĢanlısına 

damat yalancıktan bir kız kaçırma ile kavuĢuyor. Bu eskiden cari, gerçek kız kaçırma adetinin 

kalıntısıdır. Ġbn-al-Fakih‟a gôre eski adet uyarınca, satılık kızın baĢı bir çevre ile bağlandıktan sonra 

kadın oluyor. 

Kadın, kocası ailesinin mülkü olduğu için, kocasının ôlümünden sonra da ailede kalır, zira 

sosyolojide “leviratus” adı verilen adet mucibince, kaynı, bazan Moğollarda gôrüldüğü üzere, 

kocasının diğer eĢinden olan oğlu, yahut ailenin diğer bir erkek ferdi onunla evlenebilir. Acaba, 
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cemiyetin her tabakasında, leviratus aynı Ģekilde yayılmıĢ ve muteber mi idi? Bir bakıma gôre bu adet 

ancak yüksek tabakaya has idi. Kalmuk Moğollarının bir atasôzüne gôre: “Hanlar ve kôpekler 

akrabalık tanımazlar”. 

Her ne kadar bütün Altaylı kavimlerde ve bu meyanda Türklerde kadının içtimai mevkii aĢağı 

seviyede sayılmakta ve mülke sahip olmamakta ise de, diğer yerleĢik komĢu kavimlere ve Ġslam 

aleminde Araplara nazaran daha iyi ve saygılı durumda idi. 

Gôktürklerde, Uygurlarda, Sabirlerde hükümdar eĢinin devlet idaresinde bazen ônemli rolü 

olduğu bilinmektedir. 

Türk kitabeleri yalnız hakanın pederi ElteriĢ Hakan‟ın değil, onun yanında ilahi Umay‟a 

benzeyen hükümdar zevcesi Elbilge‟nin de tahta cülusundan bahseder. Bu yazıtlarda çok kadın 

almanın izine rastlanmaz ise de, �in kaynakları aksini iddia ederler. 

Tek kadınla yaĢandığına dair daha kesin deliller de vardır. Minusinsk çevresinde yaĢayan 

Tatarların destanlarında, en temiz tek evlilikte yaĢayan kahramanlardan bahsedilir. Uygurların 

çoğunluğu da tek zevceli idiler. Ancak onlar da bu Manihaizm, Budizm ve Nasturi Hıristiyanlık 

tesirlerine atfedilebilir. Turfan harabelerinde bulunan bir Uygur türküsünün ifadesi, zikri geçen bahisi 

aydınlatması bakımından dikkate Ģayandır: 

   Yani; 

Ayıbsız tiĢike er Ayıpsız kadın ônünde 

Boyunun sumıĢ kerek, BaĢı eğmek gerek 

Ol andağ tüzün birle O zaman temizlik ile 

Tiriglik kılmıĢ kerek. Hayat kılmıĢ gerek 

Akikat bolsa tüzün Hakikaten temiz olsa 

Anga can birmiĢ kerek. Ona can vermek gerek. 

Ġkinci eĢ zevce için eski Türkçede Türk kôkünden kelimeye rastlanmadığını sanıyoruz. Ancak 

�zbekçede kırnak bu manaya gelirse de Mahmud al-K�Ģgarî sôzlüğünde bu esir kadın demektir. 

Halbuki akrabalık münasebetlerini gôsteren sôz hazinesi Türkçede çok zengindir. Zolotnitskiy‟nin 

�uvaĢça sôzlüğünde akrabalık münasebetleri üzerine 60 sôz vardır. Halbuki bu sôzlerin büyük bir 

kısmına Batı Avrupalılar ancak tarifle karĢılık bulabilirler. 

Kadınların iĢ sahası, gôrevleri atlı gôçebelerde Rubruquis‟in XIII. yüzyılda Kıpçaklar hakkında 

sôyledikleri gibi olmalıdır: �adırın çôzülmesi ve kurulması, arabaya yükleniĢ, süt sağma, tereyağı ve 

peynir çıkarma, deri iĢçiliği, ayakkabı, keçe çorap, giyim, keçe im�li. Kısrak sağma ve kımız hazırlama 
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erkeklerin gôrevidir. 

Orta �ağ seyyahlarının verdikleri haberlerden tipik bozkır kavimlerinin, kadınlar dahil, maddi 

temizlikleri hakkında bir fikir edinmek mümkün değildir. Bu hususta, Yasak‟taki kaidelere gôre 

yaĢayan Moğollarda olduğu ôlçüde, kirli değil idiler. Nitekim, Ġbn Fadlan Volga Bulgarlarının açıkta 

nehirde yıkanıĢlarından bahseder. Ayrıca, Ġbn Fadlan, Gardizi, Plan Karpin vb. Türk, Tatar kadınların 

ahlaki temizliğini ôvmektedir. Marco Polo da onlar için “bütün dünyada en temiz ve ahlaklı” sıfatlarını 

kullanmaktadır. V�mbéry‟ye gôre eski Türkçede alüfte, piç (veledi zina) sôzlerine rastlanmaz. 

Sonradan bu manalara gelen sôzler diğer dillerden, bilhassa Farsçadan geçmiĢtir, der. 

Kadın adları arasında temiz ve faziletli manasına gelen, mesela Hun, Sabir ve Uygur Arıg, Arık, 

Uygur, Silig, Kazan Sulu sôzlerinin bulunması sebepsiz değildir. 

Büyük aile Türklerde, yalnız içtimai ve “autarchique” bir iktisadi birlikten ibaret değildir. Tarihi 

geliĢme ile o gôçebe devlet seviyesine yükselir. Türk gôçebe devletlerinin kuruluĢu hakkında Radloff 

en iyi Ģekilde Ģu açıklamayı yapar: 

“Hür gôçebelerde, oymaklara tabi tali teĢekküllerin daimi tahavvülü halka hayat gücü sağlar. 

Sürekli çatıĢmalar, kesiksiz kavgalara müncer olur. Bir kabile dağıldığı zaman parçaları, kuvvetlenme 

yolunda olan baĢka kabileye katıldıkları için, cemiyet hayatı üzerinde kôtü tesirleri sezilmez. Bir kabile 

savaĢlar sırasında büyük nüfuz kazanırsa, onun reisi, mensup olduğu kabile yardımı ile tekmil 

budunun (kavmin) baĢbuğu olur. BaĢbuğ tebaasını ganimetler ve toprak mülkü ile doyurduğu nispette, 

hüküm sürmede müstakil olur ve idaresi altında birleĢtirdiği devlet de büyüdükçe büyür.” 

Didaktik Ģiirlerden mürekkep Kutadgu Bilig‟in bu konu ile ilgili aĢağıdaki satırları dikkate 

Ģayandır: 

“Devletin olması için, askere ihtiyacın var, 

Askerin olması için servet dağıtman gerekir, 

Servet edinmek için, halkın zengin olmalıdır. 

Halkın zenginliğini ise ancak ôrfler sağlar.” 

“Askerler toplanır, sağladıkları kazançlar nispetinde çığ gibi büyürler. Bilhassa daha fakir olan 

bozkırlar her an savaĢa hazırdırlar. Ailelerini ve bütün varlıklarını beraber gôtürürler. Hayvanları 

gerekli hayat Ģartlarını her yerde bulur. Her zafer orduya katılanların mülkünü çoğaltır. Kahraman 

oymak reisi, oymaklarının “konglomera”sından sağlam siyasi bir kurul vücude getirebilirse, mensup 

olduğu oymağın desteği ile, hükümdar rütbesine ulaĢır. Devletin baĢında kağan bulunur. Akrabalarını 

han rütbesi ile, kendisine tabi oymakların baĢına vali olarak geçirir. Kendisine sadık diğer eski 

yakınları ve taraftarları uygun rütbeler alırlar. Bu çeĢit gôçebe devletlerin, büyük ve dehĢetli kudret 

teĢkil ettikleri, bin yıl boyunca ortalığı titretmeleri ile sabittir. 
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Hun, Avar ve Moğol Ġmparatorlukları gibi, kuvveti kendisinde temerküz ettiren Ģahıs veya sülale 

ortadan kalktığı ya da oymakların “konglomerası” diğer sebeplerden dolayı dağıldığı zaman, oymaklar 

yeni bir iktidar çevresine bağlanarak yeni devlet kurarlar. Eski devlet adı yerine herhangi bir oymağın 

adı, ya da kıyına devletin harabeleri üstünde yeni devlet konglomerasının ittifakının adı kaim olur”. 

Eskiden cedleri Hun oymak birliğine dahil olan Avar, doğuda Gôktürk, batıda Bulgar 

konfederasyon unsurları bu Ģekilde kuruldu. Türk unsurları daha sonra Uygur, Karluk, Hazar, belki de 

Macar adı ile hayatlarını süre geldiler. Peçenekler, Uzların kalıntıları, Kumanların arasında Kıpçak 

devleti içinde eridiler. 

Gôçebe cemiyetlerin sürekli bir Ģekilde hep yeniden kabakalanması onların devlet teĢkilatında 

ve unvanlarında da ifadesini bulmaktadır. Bir ailede peder ne durumda ise, hükümdar da gôçebe 

devlet teĢkilatında aynı durumdadır. Gôktürk yazıtlarında: (komĢu kavimlerin adları sıralandıktan 

sonra) budunun (halk topluluğunun) maddi refahı, halk tabakalarının, oymakların cemiyet içinde 

birlikte düzenli yaĢamalarını sağlama, onları kuvvetlendirme ve yeni oymaklar katarak sayıca da 

çoğaltma, bahis konusudur. 

Hun, Türk ve Uygur hükümdarlarının unvanları, Gôktürk yazıtları, hükümdarın Gôk Tanrısı 

tarafından tahta oturtulduğu inancını aksettirmektedir. Gôk Tanrısı hükümdara, gôrevini baĢarabilmesi 

için, ferdi kabiliyet ve üstünlükler sağlamıĢtır. Bu Tanrı vergisi lütfu, Batı aleminde Yunanca 

“kharizma” sôzü ile ifade edilir. Bu sıfat hükümdar ailesine de geçer ve sülalenin kanuni meĢruiyeti 

inancı kôkleĢir. Herhangi bir hükümdar kharizmaya dayanan nüfuzunu yitirse bile, ailenin diğer üyeleri 

üzerinde müessir olmaz. Kôtü hükümdarı ailenin diğer bir ferdi istihlaf eder. Yeni hükümdar, halk 

topluluğu tarafından değil, zadeganı teĢkil eden oymak reislerinin muvafakatı ile tahta geçer. 

Verasetin kesin usullere bağlanması, Türk kavimlerinin ekserisinde, taht kavgalarını, kardeĢ 

savaĢlarını doğurmuĢtur. Kabiliyeti (idoneitas-uygun olma) gôrüldüğü taktirde hükümdarın çocuğu, 

bilhassa büyük çocuğu (primogenitura) baĢta tahta namzettir. Bazen de, ecdattan kalan toprakların 

hükümdarı en küçük çocuk olur. Daha yaĢlı kardeĢleri sonradan kazanılan parçalarda saltanat 

sürerler. Buna klasik misal Cengizhan çocuklarının devleti bôlüĢmeleridir. Bazen de ailenin en yaĢlı 

üyesi, (senioratus), tercihen ôlen hükümdarın erkek kardeĢi halef olurdu. 

�in kaynaklarına gôre, Asya Hunlarının hükümdarı Ģan-yü veya tan-hu lakabını taĢırdı. Ancak 

III. yüzyılda ilk defa Sien-pi kavminde kağan unvanı geçer. Daha sonra bu unvan Ġsl�m‟dan ônceki ve 

Ġsl�m alemi dıĢındaki Türkler tarafından benimsenmiĢtir. Hatta ilerde gôrüleceği üzere, Hazar tesiri 

altında, ilk Rus hükümdarlarının da en çok beğendikleri unvan bu idi. 

Kağan‟ın derece itibarıyla ilk zevcesine, katun ya da hatun denirdi. Bilindiği üzere, Macarcada 

hanım manasına gelen asszony da aslında hükümdar zevcesi demektir. Nitekim bugünkü kadın 

(katun) sôzü de ancak hanım manası taĢır. Katunlar çoğunlukla metbu oymakların ailesi efradından, 

bazen de yabancı sülalelerden, siyasi menfaatleri gôzônünde bulundurularak sağlanırdı. Pek çok �inli 

prensesler bu Ģekilde Türk, Uygur vb. Kağanlarının çadırlarında yerleĢmiĢ, buna karĢılık yine pek çok 
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Hazar, Kuman vb. prensesi de Bizans imparatorları ve Rurik halefleri ile evlenmiĢlerdir. 

Han da hükümdar unvanıdır. Bazı çağlarda han ile hakan (kağan) arasında, Batı‟daki imparator 

ve krala benzer bir derece farkı vardır. Kağan, Gôktürk yazıtlarında ve Mahmud al-K�Ģgarî 

sôzlüğünde de geçer. Han unvanı halk dilinde daha sonra, kağan (hakan) yerine geçmiĢ ve onu 

unutturmuĢtur. Ġsl�m aleminde Moğol fütuhatından ônce sultan sôzü han‟ı arka plana bırakmıĢtır. 

Arapça sultan aslında “iktidar” manasına gelmekte idi. Gazneli Mahmud‟un lakabları arasında sultana 

rastlanır. Ġlk Selçuk hükümdarlarından Tuğrul vb. bu lakabı Müslüman hükümdarlarının ulaĢabileceği 

en yüksek unvan olarak taĢırlar. Ancak bu değerini Orta Asya‟da daha sonra kaybeder. Han sôzü de 

aynı akıbete uğrar. Moğol cihan imparatorluğundan ayrılan devletlerin hükümdarları han unvanını 

taĢıdıkları halde, XVI. yüzyıldan itibaren Ġran‟da han vali, sultan da kaymakam, asri Ġran‟da ise sadece 

“efendi” manasına gelmektedir. 

Kağan‟a (hakan) tabi cemiyet aristokrat mahiyet arz ediyordu. Aile efradından prensler (teginler) 

ve diğer zadegan (begler), yüksek rütbelere (buyruk) getirilirlerdi. Ġl, el adı verilen devlet, içine aldığı 

veya tabi kıldığı oymaklardan, kavimlerden terekküp eder, eğer bunlar savaĢsız boyun eğmiĢler ise 

kendi beylerinin idaresinde kalmalarına müsaade edilir, onlar da hakanın ailesinden Ģad veya yabgu 

adı verilen bir valiye tabi olurlardı. Yabgu, Oğuz, Karluk hükümdarlarına verilen bir unvandı. Ancak bu 

unvan Kimekler, hatta, pek eski yabancı bir kavim olan Ġndo-Skitlerce de bilinmekte idi. 

Yüzyıllar boyunca ortaya çıkan, g�h kaybolan, bugün açık olarak ôğrenemediğimiz gôrevler ile 

ilgili Türk unvanları yüzleri bulur. Birkaç misal: 

Ġlteber, Elteber: (= belki: yabancı, devleti ezen, pepen, yahut halk etimolojisidir) Uygurlardan bir 

kısmının ve Volga (Ġdil) Bulgarları reisi idi. Iduk Kut, Ġdi Kut: (=Tanrı tarafından gônderilmiĢ, kutsal 

unvan) Turfan‟daki Uygurların hükümdar lakabı, �ur: Batı Türklerinden Tu-lu zümresinin reisi. Bu 

unvana Hazarlarda ve Peçeneklerde de rastlanır. Tudun: Gôktürklerde Avarlarda ve Turun Ģeklinde 

Volga Bulgarlarında rastlanır. YugruĢ: Avarlarda, Hırvatlarda, Karahanlılarda ve Kalaç-Türk menĢeli 

Kılcı sülalesi emirlerince kullanılan unvandır. Mahmud al-K�Ģgarî‟ye gôre bu rütbe kağandan sonra 

gelmektedir. Sagun: Karluk kavmi reisleri unvanı. Karluk hükümdarı ise Yabgu‟dur. Kôk Sagun: 

Semerkandlı Karahanlı sultanı unvanı. Ġrkin: Batı Türklerinden Nuse-pi oymak-grubunun reisinin 

unvanı. Kôl Ġrkin: (Gôl çapında alim). Uygurlardan bir zümrenin reisi. Bu unvan daha sonra 

Karluklarda geçer. Ġbn Fadlan‟a gôre X. yüzyılda kôl irkin, yabgu vekiline verilen unvandır. Kündü: 

Hazarlarda hakanın vekili, Macarlarda en ileri gelen oymağın reisi=baĢ prens-Altaylı Tatarlarda oymak 

reisinin vekili. Bugünkü Moğollarda ancak küçük memuriyettir. Yula, Cula: (=meĢ‟ale). Yalnız kadim 

Ģah adı olmakla kalmayıp, Bulgar-Türk sülalesi adı. Peçeneklerde unvan, Macarlarda ise Gyula 

Ģeklinde “ikinci eĢ hükümdar”. Tarkan, Tarhan: Asıl manası demirci olabilir. Madenlerin iĢleniĢi ve 

kullanılıĢının, eskiden insan hayatında olağanüstü bir tesir icra ettiği Ģüphesizdir. Efsanevi 

tasavvurlarda bile bu, ifadesini bulmuĢtur: Demircilik Tanrı armağanıdır. Bundan da Demirci Tanrı 

mefhumu teĢekkül etmiĢtir. BeĢeri demirciler adeta insan üstü yaratıklardır. Alfôldi yukarıdaki 

hususları iĢaret ettikten sonra, Eurasya bôlgesinde Arilerde ve Ural-Altaylılarda demircilik ile 
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hükümdarlığın aynı derecede bağdaĢtığını, belgeler gôstererek tevsik eder. Bu sebepten ôtürü tarkan 

sôzü en eski bilinen kaynaklarda unvan olarak geçer. BaĢta kral vekili iken sonradan manası alçalarak 

asil olur. Son derece yaygın olan bu unvana, hemen bütün Türk kavimlerinde rastlanır. Tarkan yurt 

iĢgal eden Macar oymaklarından birine de alem olmuĢtur. Bu sôze yer adları arasında da rastlanır. 

Rütbelerin sıralanıĢına, çadırlıklarda, çadır kurmalarında, meclislerdeki oturum yerlerinde, 

ziyafetlerde et dağıtımında çok sıkı bir Ģekilde dikkat edilirdi. Netice itibarıyla, gôçebe topluluklar ve 

devlet teĢkilatı farkı oluĢu bakımından, komĢu imparatorluklardan �in ve Bizans‟tan geri kalmıyordu. 

*** 

Askeri bakımdan da �in ve Bizans‟tan geri değildiler. Gôçebe Türk kavimlerinin, ordu teĢkilatı, 

techizi ve taktiği bakımlarından �in, Roma, Bizans ve Rus‟lara ne derece müessir olduklarını ilerdeki 

bahislerde sırası geldikçe gôreceğiz. 

�in kaynaklarına gôre, Ġmparator Yang-ti (605-615), �inlilere, Türklerin gôzcü koyma, tabur 

kurma tarzlarını tavsiye ile kalmıyor bu tavsiyeyi hayvanları otlatma ve yaĢama Ģekillerine kadar 

teĢmil ediyor. 

Atlı gôçebelerin kendilerine has tekmil yaĢayıĢ tarzı; büyük hararın ve sürülerin bakımı, büyük 

sürek avları bir çeĢit savaĢ idmanı sayılabilir. TeĢkilatlanma, binicilik, ok atma kabiliyetlerini 

geliĢtirmek için, yükseliĢ hamleleri, diğer tabirle tebaanın teĢkilatlandırılması, yabancı komĢuları 

haraca bağlamak için yapılan seferler, bol fırsat sağlıyordu. Onlarda, milli tesanüd duygusu, milli gurur 

ve milli gururun icabı kahramanlık çok erken geliĢti. Bütün bunları Gôktürk yazıtları çok iyi aksettirir. 

Bu kavimlerin olağanüstü baĢarılarının sırrını anlayabilmek için, çok eski veya nispeten yeni ve 

birbirinden dil, coğrafi saha, zaman bakımlarından ayrı kaynakların yukarıdaki gôrüĢü teyit eden 

haberlerini zikretmeden geçemeyeceğiz. 

Türk kavimlerini fatih yapan bu kahramanlık ve askerlik ruhu Hiung-nulara müteallik �in 

kaynaklarında da inikas eder. M.�. 36‟da savaĢta ôlen Hun hükümdarı �i-çi‟nin muazzam ve 

kendisini imha edecek �in hücumunu beklerken aĢağıdaki hitabede bulunduğu rivayet edilir: 

“Boyun eğmeyeceğiz. Zira ôteden beri Hiung-nular kuvveti takdir eder, tabi olmayı hakir 

gôrürler. SavaĢçı süvari hayatımız sayesinde adı yabancıları titreten bir ulus olduk. Zira bilirler ki, 

savaĢta muhariplerinin kaderi ôlümdür. Biz ôlsek de, kahramanlığımızın Ģôhreti kalacak, çocuklarımız 

ve torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaklardır”. 

Daha sonraki �in kronikaları Gôktürkler hakkında Ģunları yazarlar: “SavaĢta ôlmeyi Ģeref 

sayarlar, hastalanarak ôlmekten utanırlar”. 

Türklerin mukavimliği, kanaatkarlığı ve savaĢ araçlarını kullanmaktaki maharet ve idmanlı 

bulunuĢları çok eski çağlardan itibaren Batılı komĢuları arasında da ün salmıĢtır. Bizanslı Prikopios V. 

yüzyılda Sabirler hakkında Ģunları sôyler: “Yerin sırtında insanlar yaĢamaya baĢlayalıdan beri ne 
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Yunanların ve ne de Ġranlıların kafasından, Sabirlerin kullandığı silahlar çıkmadı” der. 

Muasır Arap ve Farklar, Türklerin gittikçe artan tarihi rolleri kendilerini gôlgelendirmesine 

rağmen, onların birçok üstünlüklerini tanımaya mecbur oldular. Basralı C�hiz (vefatı 864) IX. yüzyıl 

ortalarında kaleme aldığı meĢhur Risalesi‟nde Türklerden sitayiĢle bahseder. Bundan birkaç cümleyi 

zikredelim: 

“Eğer üstünde dayanmaya gelince, sınır eri, postacı, muhafız, mutaassıp bir harici (mezhep 

mensubu) bütün meziyetlerini bir araya getirseler bile alelade bir Türk ile boy ôlçüĢemezler. 

Ahlaki vasıfları ise maddi değerlerini de aĢar: Enerjik, canlı, faal ve zekidirler, kanaati miskinlik, 

savaĢtan feragati tereddi sayarlar. 

Yeryüzünde, harpte sorumluluk la‟netine uğramayan tek kavimdirler. Yurtseverlik, her kavmin 

taktir ettiği, bütün insanlığa Ģamil bir meziyettir. Bilhassa bu duygu Türklerde çok kuvvetlidir”. 

XI. yüzyılda diğer bir Arap müellif Ġbn Hassul Türkler hakkında ayrı bir risale yazmıĢtır. Diğer 

konular arasında aĢağıdaki satırlara rastlanır: 

“Bütün kavimler arasında Ģecaat, cesaret bakımından Türklerden üstün, büyük hedeflere 

ulaĢmak için onlardan daha dirayetli hiçbiri yoktur. Cenab-ı Hak onları arslan sıfatından yarattı. 

Onlar bozkırlara, otsuz ve ocaksız çôllere de alıĢıktırlar. Zaruret halinde, pek aza kanaat 

getirerek gün geçirecek derecede dayanıklıdırlar. Gôbeği kesildiği andan itibaren Türk, askerin 

baĢbuğu, bôlgenin emiri olmaktan ve kendini zahmetli duruma sokmaktan baĢka birĢey düĢünmez”. 

Bir Fars yazarından da iktibas etmeden geçemeyeceğiz: 1206‟da yazılan Tarih-i MubarekĢah‟a 

gôre, yabancı bir ülkeye giden garibi fena akibet bekler. Bunun aksine Türkler “Müslüman bir ülkeye 

ulaĢtıkları zaman, orada saygı ve takdir gôrürler. Emir ve orduya kumandan olurlar. 

Hazreti Adem‟den beri bugüne kadar, para ile satın alınan esirlerin sultan olduğu hiçbir yerde 

gôrülmemiĢtir. Türkler müstesna. 

Türkler denizin derinliğinde midye kabuğu içinde saklı inciye benzerler. Değerinin takdir edilmesi 

için denizi bırakarak kralların tacını, gelinlerin kulağını süslemesi gerekir”. 
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Türklüğün Eski Çağı / Prof. Dr. Gyula Németh [s.378-387] 

 

Ġlmî neĢriyatta, umumiyetle, Türklüğün anayurdunun Orta Asya ve hatta ġarkî Asya olduğu fikri 

yayılmıĢ bulunuyor. Tarih sahnesine çıkan ilk Türkler yani Hunlar (M.�. III. asır), yahut eğer Türk 

sayılırlarsa To-palar (M.S. IV. asır) ġarkî Asya sahasında, �in‟in Ģimaline doğru, Gobi çôlü etrafında 

gôrünüyorlar. Milattan sonraki bin yılın ikinci yarısında Asya ve kısmen Avrupa tarihinde de mühim 

roller oynayan Türk kavimleri, Türkler ve Uygurlar, Orta Asya‟nın büyük dağlık bôlgelerinde Baykal 

gôlünün cenub garbinde oturuyorlardı. Bundan baĢka Türk dilinin bir takım Orta ve ġarkî Asya 

dilleriyle, Moğolca ve Tunguzca ile olan bağlılıkları -her ne kadar tarihi bakımdan istifade edilebilmesi 

için k�fi derecede tenkidli olarak tetkik edilmemiĢlerse de- çok açıktır. ġu hale gôre Türk kavimlerinin 

en eski yurdunun Orta ve ġarkî Asya olarak kabul ediliĢi ĢaĢılacak birĢey değildir. Eskiden Türkleri ve 

en yakın akrabalarını (Moğolları, Tunguzları) değil, bütün Ural-Altay dil ailesini ifade etmiĢ olan 

“altayik” lisanı ve kavmi tabirinde (Castrén, Schott),1 bu gôrüĢ tarzı belirmektedir. Türklerin 

anayurdunun Altay civarında olduğu baĢka belgeler yanında �in kaynaklarının ilmi eserlerde çok 

geçen bir kaydı ile de ispat edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu kayda gôre Türk kavimlerine adını veren ve M.S. 

VI. asırda meydana çıkan “Türk” (=Gôktürk) kavminin anayurdu Altay‟dı. 

Klaproth 1824‟de “Tableaux historiques de I‟Asie”nin III. cüzünde Türklüğün anayurdu ve ilk 

gôçlerinden Ģôyle bahsediyor: “Il paraît qu‟après la dernière grande inondation, lerus ancêtres sont 

descendus des monts neigeux de Tangnou et du grand Altaí, d‟ou ilse sont bientót dispersés vers le 

sud -est et le sud- ouest, en se fixant principalement au nord des provinces chinoises de Chan si etde 

Chen si, dans le voisinage du mont In chan.” Hammer de ôyle: “Gesch. d. Osmanischen Reiches” 

(Osmanlı Devleti‟nin Tarihi). Medhal kısmında (2. basım, s. 34.1): “Türkler, �inliler tarafından Tuku 

tesmiye edilmiĢlerdir. Altay‟dan neĢ‟et ederler…”2 

Türklüğe dair ilk büyük toplu eser olan V�mbéry‟nin “Das Türkenvolk” adlı eseri de aynı gôrüĢü 

ihtiva eder, yani “Türklüğün anayurdu Altay, daha sarih ve kat‟î olarak Sayan dağlarıyla Altay civarı 

idi”, (s. 48.1) diye yazar. 

Gyôrgy Alm�sy ise, “Centralasien die Urheimat der Turkvôlker” unvanlı taslak halinde çok 

ilgilendirici müĢ�hade ve düĢünceler ihtiva eden, lakin daha çok nazariyeler ileri sürmek fikriyle 

yazılmıĢ, pek sağlam esaslara istinad etmeyen tetkikinde, Türklüğün anayurdunu biraz daha cenuba 

indirir. Keleti Szemle III. Gy. Alm�sy -zannıma gôre- Orta Asya seyahatinde yaptığı esaslı antropoloji 

müĢahedelerinden hareket ediyor, bununla birlikte Ģimdilik bunlardan tarih bakımından istifade 

edilemez gibidir. Alm�sy, bu antropolojik müĢahedeleri ile bir takım medeniyet tarihi v�kı�ları, eski 

tarihi kayıtlar ve faraziyeler (Hunlar, Ġndogermenlerin anayurdu, Arîler ve ilk muhaceretleri, Sümerlerin 

Türk olması vs.) arasında bir münasebet te‟sis ediyor ve Ģu neticeye varıyor ki: “Türklük, daha geniĢ 

manada, menĢe‟leri tayin edilemeyen karıĢık bir kavimler halitası değil, bil‟�kis, Orta Asya‟da 

oturanların ôz yerli (otokton) koludur” ve bunun vatanı ġarkî Türkistan, Gobi çôlü, Orta Tien-ġan civarı 
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ve bugünkü Kırgız bozkırıdır (197-98.1). Bununla beraber ona gôre Altay ve cenubi Asya‟ya Türkler 

daha sonra gôçetmiĢlerdir. Oberhummer‟e gôre Türklüğün anayurdu olarak Altay gôsterilebilir.3 

Radloff Türklüğün anayurdunu daha Ģarkta aramıĢtır. Yahut hiç olmazsa Uygur tarihine dair yazdığı 

“Toplu bir bakıĢ”ın ilk kısmından bôyle bir netice çıkarılabilir: (Das Kudatku Bilik, Teil 1, 1891, LXXX-

LXXXI. s. 1): “�ok eski zamanlardan beri �in tarihleri bize, kısmen Tunguz ve kısmen de Türk 

soyundan olmaları çok muhtemel birçok Ģimal barbarlarıyla yapılan mücadelelerden bahsediyorlar. 

Tunguzlar Ģimal-i Ģarkiden Büyük Okyanus‟a kadar uzanan sahada ikamet ediyorlardı. Türkler de bu 

esnada Sarı nehrin cenubundan ve garbdeki dağlardan Tibet hududuna kadar olan sahada 

bulunuyorlardı. �in devletinin takviyesi suretiyle Türk kabileleri daha Ģimale doğru atıldılar. O suretle 

ki M. �. IV. asırda bunların yalnız pek cüz‟i bir kısmı Sarı nehrin sol sahilinde ikamet ediyorlardı. Türk 

kavimleri tarafından Ģimal ve garbe doğru iĢgal edilen sahanın geniĢliği hakkında tabiatıyla elimizde 

hiçbir malumat yoktur.” M. A. Czaplicka‟nın 1918‟de “The Turks of Central Asia in History and at the 

Present Day” unvanlı eserinde (61.1) yazdıkları da Radloff‟un gôrüĢünü andırmaktadır: 

“Türklerin muhtemel cedleri, �in‟in Ģimalinde yaĢadılar ve oraya yaptıkları istilalar dolayısıyla 

�in vakanüvisleri tarafından Milattan üçbin yıl gibi uzun bir zaman ônce zikredildiler. Fakat tabiatıyla 

�in‟in çok Ģimalinde ve uzak garbinde yaĢayan Türklerden �inliler hemen hiç bahsetmemiĢlerdir.” 

G. J. Ramstedt kısa bir makalesinde4 Türklüğün anayurdunu ġarki Asya‟ya, Kingan dağının 

Ģark ve garb yôrelerine naklediyor, yahut da Türk dillerini bir zamanlar burada bir yerde konuĢulmuĢ 

bir anadilden çıkartıyor. Ona gôre Türkler, Moğollar, Tunguzlar ve Koreliler bu en eski dil ailesine 

mensupturlar. Bu anadilden ilk ônce Türkler ve Moğollar ayrılmıĢlar. Tunguz ve Koreliler ise daha bir 

müddet beraber kalmıĢlardır.5 

Bu fikirlere karĢı -1917‟de “Turan Cemiyeti”‟nde vermiĢ olduğum bir konferansta izah ettiği gibi- 

ôyle sanıyorum ki, Türklüğün anayurdu Orta ve ġarkî Asya değil, Garbi Asya idi. Meselenin tetkikinde 

usulünün sıhhati ve malzemesinin zenginliği ile, kendilerine dair hiçbir tarihi kayıt bulunmayan, en eski 

bağlılık ve münasebetleri (antropoloji ve kültür akrabalığını değil) gôstermek için yalnız dil 

araĢtırmaları tam bir vuzuhla birer rehber olabilirler. En eski dil birliği Türklüğü Urallı kavimlere 

bağlamaktadır. Daha ônceden de çok defa sôzü geçen bu dilbirliğinden, Nyelvtudom�nyi 

Kôzlemények (Dilbilgisi Mecmuası) C. XLVII (1928)‟de sistemli bir surette bahsettiğim için burada 

delillerden yalnız manidar bir kaçını tebarüz ettirmek ve birliği hiç olmazsa ôrnekleriyle gôstermek 

istiyorum. 

Olmak : Türkçe bol- ~ Züryence vil ~ Macarca vol-, 

Uyumak : Türkçe udu- ~ Mordvince udo-, 

ĠĢitmek : Türkçe *qul- ~ Fince kuule-, 

Bırakmak : Türkçe qod- ~ �eremisçe kos-, 
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Büyülemek : Türkçe arba ~ Fince arpa “büyü aleti”, 

Gelin : Türkçe keli ~ Züryence kel “baldız”, 

Siğil : Türkçe sigil ~ �eremisçe Ģeğel, 

Ġçyağı : Türkçe maj ~ Vogulca bòi (Macarca vaj) 

Andığım tetkikte gramer uygunluğundan baĢka bôyle otuz iki kelime mutabakatinden bahsettim 

ki, bunlardan birkaçının doğruluğu ispat edilemezse bile büyük bir kısmı Ģüphesiz ki doğrudur. 

Urallı kavimlerin anayurdu -bundan pek de Ģüphe edilemez- Ural dağlarının Avrupa yakasında, 

galiba Kama, Peçora, Viçegda nehirlerinin yukarı mecraları bôlgesinde idi. Samoyedler buradan daha 

Ģimale gôçmüĢler, Finnugorlar da buradan daha cenubdaki bir ülkeye, yani Kama‟nın aĢağı mecrası 

olan Byelaya ile Volga‟nın bunlara oldukça yakın bulunduğu bir yere inmiĢlerdir. 

ġu halde en eski Urallı-Türk münasebetlerinin yerinin neresi olabileceğini aradığımız zaman, ilk 

ônce bu sahayı, daha doğrusu bu saha civarını gôzônünde bulundurmamız lazımdır. 

Burada iki mes‟ele ortaya çıkıyor: 

Bilindiği üzere Ural anadilinin Ġndogermen anadiliyle kat‟i ve açıkça gôrülebilen bir münasebeti 

vardır.6 Acaba Türkler ve Ġndogermenler arasında bôyle uygunluklar -çünkü yukarıdaki tespitlere gôre 

bunlar da tasavvur olunabilir- yok mudur? Bunun yalnız bir misalini biliyorum, bu da “insan” manasına 

gelen kelimedir. Samoyedce kum “insan”, Züryence komi (bugün “züryen” bu manadadır), Voğulca 

xum “insan, erkek insan”, Türkçe kün “halk”, Moğolca kümun “insan” sôzü ile birdir ve bu sôzler de 

latince homo ve bunun Ġndogermence mukabilleri ile münasebete getirilebilirler. Bunlar haricinde 

anatürkçe ve Ġndogermence arasında birleĢme gôrülmüyor ve bu sebepten bu dil uygunluklarına esas 

olabilecek vaziyeti ôyle tasavvur etmemiz lazım geliyor ki, Türkler Urallılar ülkesinin Ģark, 

Ġndogermenler de bunun garb taraflarında oturmuĢ olmalıdırlar (Bu esasa nazaran da Ġndogermen 

anayurdunun Asya‟da olması imkansızdır). 

Burada ortaya çıkan ikinci mes‟ele de Ģudur ki, bütün bunlardan sonra Türk dilinin Moğol ve 

Tunguz dilleriyle olan münasebetleri ne oluyor? Burada bir defa, bununla ilgili soruların daha vazıh 

olarak izah edilmesine kadar beklememiz lazımdır; ondan sonra da Ģurasını ehemmiyetle belirtmemiz 

icab eder ki, bu kavimlerin oturduklurı ana ülkeyi mutlaka ġarki Asya‟da, daha garbdaki sahalarla dil 

bağlılığı bulunmayan bir ada halinde tasavvur etmemiz zaruri birĢey değildir. Türklerin en eski 

yurdunun Kırgız stepi, ĠrtiĢ ve Aral gôlü bôlgesinde olduğunu farzedersek, o vakit Moğolların bu 

ülkenin Ģarkı civarında mesela Altay dağları çevresinde, Tunguzların bunun Ģarkında, Korelilerin ise 

daha Ģarkda oturmaları icabedecektir. Bu takdirde Ģu neticeye eriĢmiĢ olurduk ki zikrolunan kavimler -

Ġndogermenlerden Korelilere kadar- aĢağı yukarı eski yerleĢme vaziyetlerini bugüne kadar muhafaza 

etmiĢlerdir. 
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Bôyle olunca, Ural-Altay dilleri ailesi7 mes‟elesi garip bir surette değiĢiyor, daha doğrusu 

oldukça siliniyor demektir. ġimdiye kadar varlığı ispat edilemeyen Ural-Altay anadili yerine, andığımız 

ġarkî Avrupa-Orta Asya dil zenciri nazariyesini kabul etmemiz gerekir (Orta Asya sôzünü “Ģimali ve 

cenubi Asya” mukabili olarak kullanıyorum). Bu dil zenciri azalarının eski münasebetleri, bazı 

noktalarda galiba akrabalığa değil, sıkı temaslara dayanmaktadır. ġu kadarı Ģüphesizdir ki, bu dillerin 

benzeĢmesinde -hiç olmazsa kısmen- daha sonraki karĢılıklı te‟sirlerin geniĢ ôlçüde rolleri olmuĢtur: 

Ġndogermen- Orta Asyalı etnik gruplar arasında -hiç olmazsa bazı münferid münasebetler- daima, 

nitekim milattan ônceki bin yıllarda bile sıkı bir temas vardı ve ôyle zannediyorum ki, bu etnik guruplar 

Mezopotamya medeniyeti dairesiyle de münasebette idiler. 

Mezopotamyalıların altılı sayı sistemi izleri Ġndo-Germen ve finnugorlarda mevcut olduğu gibi 

bazı eĢya adları da bu zikredilen sahada uzun gôçler yapmıĢlardır. 

Mezopotamya‟da ince bir bez adı “b�Ģu”dur. Ġbrani ve Aramca‟da mukabili b�Ģ “bez”dir; bu sôz 

Grekçeye büssos Ģeklinde geçiyor, Türkçede de bôz~ bez (�uvaĢça pir) Ģekillerinde mevcuttur. 

Sôzün gôç yollarını çizemiyorum, fakat Türkçeye Ģüphesiz ki Türk ilkçağında girmiĢtir. Daha sonra 

mutlaka Türkçe vasıtasıyla Moğolcaya (büs, Kalmukça bôs “yün kumaĢ”) ve Mançucaya (boso “bez”) 

girmiĢtir. 

Türkçe balqa “çekiç”, Moğolca aluqa, Tunguzca pal�, xaluk�, folğo Mezopotamya menĢeli bir 

kültür sôzüdür; bkz. Sümerce balag “balta”, Babilon-Asurca pilaqqu “aynı”, Sanskritçe paraçö-I (p�rçu-

I) “aynı”, Grekçe peleküs “aynı”.8 “Kendir”in de Ġndogermen-Ural-Türk ülkelerinde müĢterek bir adı 

vardır: Türkçe kendir, �eremisçe kine, Ossetçe gen, Grekçe x�nnabis vs.‟deki bu mühim kültür sôzü 

bu sahada bir dilden ôtekine, -elbette milattan ônceki asırlarda ve Ģüphesiz garbi Asya‟da- geçmiĢtir. 

Sôzün anayurdu Ural ülkesi gôrünüyor.9 

Bunlara nazaran Türklüğün anayurdunu kat‟î ve sarih olarak tayin etmek henüz mümkün 

değildir; belki daha sonraki araĢtırmalar daha verimli neticelere gôtüreceklerdir. ġimdilik Ģu kadarını 

sôyleyeyim ki, anayurt Altay ve Ural arasındaki ovada idi. 

Ġlmî neĢriyatta eski Türklerin Sümerlerle olan münasebetleri hakkında çok Ģeyler sôylenmiĢtir.10 

Bazıları Sümerleri Ural-Altay, hasseten Altay dil ailesinin bir uzvu, bazıları da doğrudan doğruya 

Türklüğün en eski bir kolu olmak üzere tasavvur etmiĢlerdir. Sümerce ne bir Ural-Altay ne de bir Türk 

dilidir. Bu husustaki ispat teĢebbüsleri Ģimdiye kadar tamamen muvaffakiyetsizlikle neticelenmiĢir. 

Nitekim son zamanlarda Münih �niversitesi eski profesôrü Fritz Hommel, Türk-Sümer, daha doğrusu 

Altay-Sümer akrabalığının taraftarı idi. Iwan Müller‟in klasik filoloji elkitabı külliyatının bir cildinde, 

“Ethnologie und Geographie des Alten Orients” de, bu nazariyeyi müdafaa etmektedir. Kaydettiğimiz 

eserin 22. sahifesinde (1904) Ģu yolda bir takım kelime mukayeselerini buluyoruz: 

Sümerce ab “ev”, Türkçe eb “ev”; benzetme imkansız olmamakla birlikte kendi baĢına kandırıcı 

değildir; bu Sümerce kelimeyi Delitzsch‟nin “Kleine sumerische Sprachlehre” adlı eserinde Ģôyle 

buluyorum: ab Wohnung. 
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Sümerce agar “tarla” (Delitzsch‟te adar, agar “salon”) ~ Türkçe ekin; imkansız birleĢtirme, çünkü 

Türkçe ekin sôzü �k- “tohum ekmek” sôzünden gelir. 

Sümerce agarin “tarla” (Delitzsch‟te agarin “anne”) Türkçe qarın “karın, dôlyatağı”; 1. 

Sümercedeki sôzbaĢı a‟dan dolayı, 2. manaları dolayısıyla imkansız (Türkçe kelimenin manası 

“karın”dır). 

Sümerce dag “taĢ” Türkçe taĢ, Sümerce din, til “hayat” Türkçe tiri “canlı”, Sümerce dir, dirig 

“karanlık”, ~ Türkçe tol “aynı manada”, (Türkçe karĢılığını bilmiyorum), Sümerce dir “doldurmak” ~ 

Türkçe tola “aynı manada” (doğrusu tol “dolu olmak”), Sümerce gal, val “olmak” ~ Türkçe pol -

(doğrusu:bol-) “olmak”, Sümerce gar, gan “balık” ~ Türkçe balık “balık” bütün bunlar her türlü 

ihtimalden uzak, tesadüfe bağlı benzetiĢlerdir. Bunula beraber tek bir Sümerce-Türkçe sôz 

uygunluğuyla ayrıca meĢgul olmamız icabeder, çünkü doğru ve manalı gôründüğü gibi, belki de 

bunun sayesinde Türk eski çağının anlaĢılması bakımından son derece ehemmiyetli bir buluĢ 

olabilecek Sümer-Türk temaslarına dair neticeler çıkarmamıza  yarayabilir. Bu, Sümerce dingir “Allah” 

sôzünün Türkçe t�ngri “Tanrı” sôzüyle olan birleĢdirimidir. Fakat bu birleĢtirmeyi iyice tetkik edersek 

bunun zahiri olduğu anlaĢılır, çünkü Sümercede kelimenin Ģekilleri (bkz. Delitzsch, adı geçen eser): 

dim-me-ir, dingir, digir, manası “parlak, ıĢıldak”;11 “Tanrı, Tanrıça”; Türkçe kelimenin Ģekilleri ve 

manaları ise Ģunlardır: Gôktürkçe, Uygurca teari “gôkyüzü, tanrı”, Kazanca teagri “tanrı”, t<ri 

(Ostroumov: terQ) “mukaddes resim, ikon”, Kazanca (B�lint) teari “tanrı”, Kazanca (Ostroumov), 

teaQrQ, tearQ “tanrı”, MiĢerce (Paasonen), teaQrQ “tanrı”, BaĢkurtça (Katarinskiy) teagrQ, Teleütçe 

teaere “gôkyüzü, yukarıdaki ıĢık”, Altayca teaeri ay., Sagayca tengir “gôkyüzü”, Kumukça teaairi 

“tanrı”, Kırgızca, Karakırgızca t@ari “gôkyüzü, tanrı”, Tarançıda tearQ “gôkyüzü, tanrı, Lutsk 

Karaimcesi tendri, tenri “tanrı”, Lebedce, ġorca tegri “gôk” Sagayca tegri “gôkyüzü”, Osmanlıca taarı 

“tanrı, tanrısallık”, Yakutça taaara “gôk, tanrı, veli”, �uvaĢça turP “tanrı; mukaddes tasvir” ~ 

Moğolca12 phags-pa yazılı kitabelerde: dén-ri; baĢka yazıtlarda: teageri; Yazı Moğolcasında tngri 

(okunuĢu teari; Kowalewski tegri okuyuĢu yanlıĢtır), daha seyrek olarak teageri; Yazı Kalmukçası 

teageri “gôkyüzü, gôkte oluran”; Halha Moğolcası teagQr < teageri (Vladimirtsov, Sraun. Gramm. 

338); �akarca, Karçince tëagQr (Ligeti‟nin notları); Dahurcada teageri (lvanovskiy), t>agQr, t>ag!r 

“gôkyüzü” (Poppe 92); Darkatça teagQr, krĢ. Buryatça te`jQr “gôkyüzü” (Sanceyer, Darchatskiy govor, 

53. 1.); Buryatça (Castrén) teaere, teaer; Naymanca, Gorlosça, Durbut-beisece, Jastuca, Aru-

korçince (doğrusu Korçin, bkz. Ligeti, Raport, 33), Ordosça tear(i) (Rudnev, Materialı); Kalmukça 

teagr (Ramstedt: Nyelut. Kôzlem. XLII, 237). Moğolcada da anlam genellikle “gôkyüzü ve tanrı”dır. 

ġu halde Türkçe kelimenin manası “gôkyüzü, tanrı” Sümerceninki “parlak ve tanrı”, demek ki, bu 

manalar yalnız kısmen birleĢiyor. ġekil uygunluğu ise daha az kabul edilebilir bir halde. Ġlk hecedeki 

Sümerce i-den en eski Türkçe‟de a~e oluĢu bilinemediği gibi, Türkçe kelime sonundaki i-ı-e-a 

vokalleri de Sümercede mevcut değildir. 

Esasen teari sôzünün Sümerceden alınmıĢ olması da imkansızdır. �ünkü aslı Türkçe bir 

kelimedir.13 
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Türkçede bazen bir takım sôzleri baĢka dillerde mümkün olduğundan daha açıkça izah 

edebiliyoruz. Mesela uzuv adlarının aslı manaları Türkçede bilinir: kôz “gôz” aslında “gôren”, qulaq 

“kulak” iĢiten, jürek “kalp” “deprenen, yürüyen”, Osmanlı Türkçesinde dudaq “dudak” aslında “tutan”, 

burun aslı “koku duyan” vs. yahut, mesela: sığır “inek” aslı “sağılan”; yılan “yılan” aslında “kayan”; 

yemiĢ “yemiĢ”, aslı “yenilen”; yıldız, aslı “parlayan” jumurta “yumurta” aslı “yuvarlak”.  

Teari “gôk yüzü, tanrı” sôzü de bu izah edilebilir sôzler arasına girer. Kelime teaiz “deniz” 

sôzüyle aynı asıldandır; bunun da muhtelif Ģekilleri Ģunlardır:14 

Uygurca teaiz (KaĢgarı15 1074); teaiz, Codex Cumanicus; tengiz, osmanlıca deaiz, Kazanca 

dingQz diagQz,  MiĢerce deagQs, BaĢkurtça diagQs, �ağatayca tingiz, Kırgızca tengit, Altayca teais, 

�uvaĢça tinQs, Macarca tengër < Bulgar Türkçesi teagir. Kelime yalnız “deniz” değil, çok defa “büyük 

gôl, büyük nehir” manasına da gelir. 

Aslında “gôk” manasına gelen teari sôzü ile teaiz “deniz”, tea müsavi, müĢabih, yeknasak 

sıfatından gelmedir; her ikisinin de asli manası: “düz bir biçimde, kesintisiz”dir. Tea‟in -Ģ ekli biçimi 

olan teaiĢ‟e Teleutçede “kesintisiz, bitiĢik, düz, müsavi manalarında rastlanmaktadır. 

Teaiz‟deki malum -z eki bir isim teĢkiline yarar ki, bunun hakkında Nyelvtud. Kôzlemények‟in 

XLVII. cildinde bir yazım vardır (s. 82-83). Teari‟nin eki de bilinir, ilk kısım olan -r yine bir isim teĢkil 

ekidir.16 Ġkinci kısmı olan a-�-ı-i de aynı tarzda isim teĢkil ekidir (bkz. Osmanlıca vs.). Or “delik, 

çukur”, -�ağatayca vs. ora “delik, çukur”, Koybalca goaza “bacak”, -Kırgızca goauz “bôcek”, Kumukça 

qonguzaq “bôcek”;17 “kôprü” adı Türk Ģivelerinde: kübPr, küpPr, kôbür, kômür -kôprü (eski 

Osmanlıca kôpri) kôpr�, kôprn, kômrü, kôprük. 

Bern�t Munk�csi birçok kereler Türk dillerinde eski indo-iranî unsurların bulunduğunu 

anlatmıĢtır. Buna ait makalesini 1894‟de “�si tôrôk�rja nyelvérintkezés” adıyla Nyelvtudom�nyi 

Kôzlemények‟in XXIV. cildinde neĢretmiĢti. 1900‟de Keleti Szemle‟nin I., sonra 1905‟de yine Keleti 

Szemle‟nin VI. cildinde meseleyi yeniden bahis mevzûu yaptı. Zolt�n Gombocz Nyelvtudom�nyi 

Kôzlemények‟in XXXVI. cildinde o �na kadarki neticeleri Ģüphe ile karĢılayarak bu mes‟eleyi ele aldı. 

Munk�csi yine Keleti Szemle‟nin VII. cildindeki küçük bir yazısında Türkçe qılıç “kılıç” sôzünün eski 

Hindce menĢeini isb�ta çalıĢtı ve bununla Ģimdilik Türk-arya dil mün�sebetlerini mevzu edinen 

araĢtırmalarına nihayet verdi. Fakat mes‟ele 1912‟de Moskovalı �lim Th. Korsch‟un “Türkische 

etymologien” adlı makalesinde tekrar ele alınmıĢtır. Bu makale Thomsen Festschrift‟-inde 

neĢredilmiĢdir; bunda dokuz Türkçe-Ġranca sôz birleĢikliği gôsterilmektedir. 

Korsch‟un bu makalesinde bizim burada kullanabileceğimiz bir Ģey yoksa da, Munk�csi‟nin 

makalesinde- Gombocz‟un yukarıda andığımız küçük makalesinde ihtiyatla ve Ģübhe ile 

karĢılamasına rağmen-ôyle gôrüyorum ki, Türklüğün en eski çağının araĢtırılmasında ihm�l 

edilmeyecek, çok mühim birleĢtirmeler vardır. 

Munk�csi‟nin birleĢtirmelerinden aĢağıdakilerin doğru olduğu fikrindeyim: 
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1. En eski Türkçe *burç, burç “biber” eski Hindce18 mariça- (m.) “biberfidanı” (nominativ 

mariçaI, mariças); eski l....dce mariça- (n.) “biber” (nom. mariçam).19 Macar Etimoloji Lûgati, bors 

maddesinde, sadalıların çok farklı olmasından dolayı birleĢtirimi imk�nsız buluyor. Bununla beraber 

ôyle gôrüyorum ki bu fark zahiridir. AĢağıda gelecek mis�llerin isbat edeceği gibi eski Hindce sôzsonu 

a-nın düĢmesi kaideye uygundur. Türkçedeki ikinci hecenin u-suna karĢı, eski Hindcedeki -i- garib 

sayılamaz. Fakat ilk hecedeki eski Hindce ar‟nın Türkçe u-y karĢılığı da kaide dıĢında değildir, çünkü 

Türkçede bir cihetten a>ı geliĢmesi ve a-ı karĢılaĢımı, diğer cihetten ı-u karĢılaĢımı umumîdir. 

Kumandı Türkçesindeki m ı r ç Ģekli eski Hindcesinin kusursuz bir karĢılığıdır, ve hatt� kumandı Ģekli 

ihtim�le gôre yeni de olsa -ki bu, tamamen Ģüphesiz değildir- bunda gôrülen fonetik hususiyetler en 

eski Türkçedekilerle izah edilebilir (Burç-un muhtelif Türk Ģivelerindeki Ģekilleri için bak: Macary 

Etimoloji Lûgati). 

2. Türkçe sıra “bira, Ģarab -eski Hindce sur#-‟ein geistiges Getr�nk.20 Bak. Codex Cumanicus 

sira “vinum; Altayca, Teleütçe Kaybolca, Sagayca, Kaçintsçe, Kırgızca, Kazanca (Radloff), Karaçayca 

(Prôhle) sıra “Bier”; baĢkırtça (Katarinskiy) hıra “aynı mana”; Tobolca (Giganov) sra; �uvaĢça 

(Paasonen) sPra ay.; Koybalca  (Castrén) ser� “a.m.”, -eski hindce sur# (nominativ sur#) “ein 

geistiges Getr�nk”, “vorzugsweise”, “Branntwein”, namentlich, “Kornbranntwein”. “Liqueur” (Bôhtlingk-

Roth); A-vesta‟da hur# “Name eines alkoholischen Getrankes, Milchwein, Kumys” (Bartholomae). 

M�nalarda gôrülen fark veyahut da kararsızlık bir engel değildir. Filhakika Sanskritçe sôzün m�nası 

hakkında Munk�csi Árja és kauk�zusi elemek” adlı eserinde (s. 545) Khun‟un (Ztechr. f. vergl. 

Sprachf.  auf hem Gebiete d. indog. Spr. XXXV, 314) deki fikrini zikrediyor, buna gôre sur#‟nin eski 

m�naları rakından ziyade, birayı bildiriyor.21 Ġlk hecedeki u > ı değiĢimi, sonra yukarı vokalli Ģekil 

tahavvülü Türkçeye hasdır. 

3. Türkçedeki tana “dana” -eski Hindce d hen#- “milchende Kuh”.22 Bak. çağatayca, Kırımca, 

Karaimce, Kazanca (Radloff) tana “eine junge Kuh, die Ferse, ein einj�hriges Kalb”; Kazanca (B�lint) 

tana “iki yaĢında inek, düve”; BaĢkırtça (Katarinskiy) tana “iki yaĢında inek”. osmanlıca (K�mûs-i 

Türkî) dana “büyükçe buzağı”; �uvaĢça (Pasoonen) tına “iki yaĢında inek, dana”, Macarca tinñ Bulgar 

Türkçesi” *tınaF-dan gelir “ein junger Ochs von 2 bis 3 Jahren”- eski Hindce (Bohtlingk-Roth) dhen#- 

“Milchende Kuh” (nom, dhena). 

Türk ve eski Hind Ģekillerinin fonetik karĢılaĢımı mükemmeldir; Hindce sôzbaĢı d h- yerine 

Türkçede t- vardır; çünkü Türkçede sôzbaĢı d h- yoktur. hatt� aslî d- de yoktur; e > a değiĢmesi �henk 

kaidesi icabıdır. Sôz sonu uzun a‟nın kalıĢını anlamak için biraz ônce bahsi geçen sıra kelimesine 

bakınız.  

Bu mukayeselere “A honfoglalñ magyars�g kialakul�sa” adlı eserimde kısaca bahsettiğim, bir 

tanesini daha il�ve edebiliriz (s. 94). 

4. Türkçe tam “duvar, dam” -eski Hindce (Bôhtlingk- Roth) dama- “Haus, Heimat” (-L�tince 

domus vs.). 
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Bak. Orhun tam: Thomsen en son23 “Mauer” diye tercüme ediyor.24 K�Ģgarî (1077) tam 

“Mauer, Wand”; Uygurca tam (Bang-v. Gabain, Türk. Turfan-Texte) tam “Mauer”;25 Uygurca 

(Rachmati Zur Heilkunde der Uiguren) tam “Mauer”26 Codex Cumanicus 5lr tam “tectus” (bôyle) (= 

farsî b # m “dam”); osmanlıca, Azerbaycanca, Kırımca (Radloff) dam “Dach, Haus”; Osmanlı (K�mûs-i 

Türkî) dam “dam, damla ôrtülü ve duvara benzer bir Ģeyle çevrilmiĢ yer, avul, ahır, hasbhane”; tam 

(Radloff) Sagayca: “Erdschichte”, Tarançide, ġarkî Türkistan dilinde, Kırgızca, Karakırgızca, Kazanca: 

“duvar” Kırgızca: “türbe” �ağatayca “dam”. 

�yle sanıyorum ki Türkçe ve eski Hindce arasında Ģimdilik bu dôrt sôzün uygunluğunu ispat 

edebiliriz. Bu dôrt sôzün doğruluğundan Ģüphe etmiyorum, bilhassa burada kültür sôzleri bahis 

mevzuudur. ġurası da muhakkaktır ki, istikbalde bunların sayısı daha da artacaktır. 

Bu eski Hindce sôzler Türkçeye ne zaman ve nereden geldi? ġüphesiz, daha bütün Türklüğün 

beraber yaĢadığı bir devirde, milattan ônce 1500 den 500-e kadar süren bin yıl içerisinde yahut da bu 

bin yıl yakınlarında ve Garbi-Asya‟da, Aral gôlü civarındaki bir yerde, fakat ne hepsi aynı yerde ne de 

aynı zamanda, ve belki ne de doğrudan doğruya. Muhakkak ki mesel� tana olsa olsa daha eski, burç 

galiba daha yeni zamanda (M. �. 500?). Urallılarla olan münasebet Türklüğün kaydettiğimiz zamanda 

Garbî Asya‟da s�kin bulunduğunu gôsteriyor, yine bu zamanlarda aynı s�hada Eski Hind kabîlelerinin 

dolaĢmıĢ oldukları da oldukça yayılmıĢ bir faraziyedir. Ancak zannetmiyorum ki Hindlilerin Mil�ttan 

ônce ikinci bir yılda, �nasya, Ermenistan, Suriye ve Filistin‟deki rolleri bu kadar imkana te‟sir 

edebilsin.27 

Fakat bu eski Hind-Türk temasını Orta Asya‟da, Altay yôresinde, yahut ġarkî Asya‟da bile 

tasavvur etmek güçtür. Burada unsurlarını veren dilin hakkikatte malûm, eski hindce değil, belki baĢka 

herhangi bir indo-iran lehçesi olması da muhtemeldir. En eski Türkçede, eski Hindceden gayri baĢka 

bir Ġndo-Germen dilinin y�ni Toharcanın te‟siri de gôrülüyor. Toharca ile Türkçe arasında uygunluklar 

bulunduğunu çok kere sôylemiĢlerdir.28 Zahiri ve tesadüfi olan Ģu aĢağıdaki uygunlukları: 

Türkçe kün “gün, güneĢ” -Toharca kom “Tag, Sonne” (Schulze -Sieg- Siegling, Tocharische 

Grammatik, s. 49). 

Türkçe çék-, “ziehen, anziehen, herausziehen”-Toharca tsek “herausziehen” (Toch Gr. 482). 

Türkçe jap- “yapmak”-Toharca ya, y p a “yapmak” (Toch. Gr. 457), bıraksak bile, Ģu iki kelimenin 

uygunluğunu tesadüfî sayamayız: 

1. Gôktürkçe, Uygurca, Teleütçe tüm�n “on bin; pekçok; onbin kiĢi”; K�Ģg�rî (1077) tuman; 

Codex Cumanicus tumen; Osmanlıca tuman; �ağatayca tümen~tuman- “zengin olmak”; Macarca 

tômeny (<Bulgar ~ Türkçesi *tüm�n).29 

-Toharca tm#m, B-Ģivesinde (Türkçe Ģeklin bundan geldiğini sanıyorum) tumane, tmane 

“10.000” (Toch Gr. 194). 
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Bu Türkçe sôz Moğolcada (tümen “dix mille, nombre indéterminè”) ve Tunguzcada da vardır 

(Mançuca tumen, Goldca tuma, tımö vs. “10.000”).30 

2. Türkçe (miran, Stein elyazması) ôküz “ôküz”; K�Ģg�rî (1077) ôküz “buğa”; Codex Cumanicus, 

54r. ogus “ôküz”; Karaçayca ôgüz, yôgüs “ôküz”; Osmanlıca ôküz “ôküz; buğa”; Osmanlıca (K�mûs-i 

Türkî) ogguz “tosun”; �ağatayca, Kırgızca ôgüz “ôküz, buğa”; �uvaĢça vPkPr, mPkPr “buğa, ôküz”; 

Yakutça ogus “ôküz”; Macarca ôkôr (<Bulgar -Türkçesi *ôkür).31 

B. Toharcası okso “Rind”. 

Kelime sonundaki sadalının kaideli düĢüĢüyle (bak. tüm�n -B. Toharcası tumane) meydana 

gelen bir *oks Ģeklini Türkçedeki ogus- ôküz Ģekli kaideli olarak temsil etmektedir. 

Bu kelime Moğolcada da vardır: ükür, üker “bête, bête� cornes”. Kelimenin indogermen dilleriyle 

akrabalığı vardır, Ģu halde Türkçeye Toharcadan girmiĢtir; tümen sôzünü veren dilin de Toharca 

olduğu açıkça gôrülüyor (Pelliot‟nun yukarıda anılan buna dair makalesine bakınız). 

Toharca ile Türkçe arasında muhtemel bir sôz benzerliği daha vardır: çur rütbe adını 

kastediyorum ki, buna dair Tochr Gr. 50. sahifesinde Ģunu buluyoruz: “Gor belki Türkçe bir unvandır 

(vgl. F. W. K. Müller, Zwei Pfahlinschriften. Abh. BAW. 1915, s. 34”, fakat buna hususî bir ehemmiyet 

vermeyeceğim, çünkü birleĢme galiba en eski Türk devrine ait değildir.32 Ancak diğer iki sôz 

uygunluğu daha çok ilgilendiricidir ve Eskiçağ tarihi bakımından pek mühimdir. En eski Tohar-Türk 

temasının nerede ve ne zaman olduğuna dair beyanatda bulunmaya Ģimdilik cür‟et edemeyeceğim, 

çünkü bu teması bir yere bağlamak, Toharların garb-Ģark ve Ģark-garb istikametindeki büyük gôçleri 

ve Tohar dili mes‟elesinin -gôründüğü gibi- henüz kat‟iyetle aydınlanmamıĢ olması itibariyle güçtür. 

Türklerin en eski yurtlarından nasıl ve ne zaman  gôç ettiklerini bilmiyoruz. Eğer bôyle mevhum 

bir mes‟elede rey sürmek caiz olsa idi, Türklerin Mil�ttan ônceki 1000-500 etrafında dağıldığını, b�zı 

gruplarının oldukça müstakil bulunduklarını, buna mukabil aradaki birliğin temas ve daimi 

muhaceretler neticesinde de muayyen bir Ģekilde mevcûd olduğunu sôylerdim. Bir nokta açıkça 

gôrülüyor ki o da en evvel Türk kitlesinden ayrılanlardan Yakut ve Bugarların cedleri (�uvaĢlar vs.) 

olmasıdır, çünkü bunların dilleri çok değiĢikliğe uğramıĢ ve diğer Türklerin dilinden çok farketmiĢtir. 

Hatt� uzun zaman Yakut ve �uvaĢ dillerini hakiki Türk dillerinden saymamıĢlardır. Bir az eskice bir 

tedkikimde (Az ôsjakut hangtan alapjai) Yakut ve Bulgar Türklerinin ôteki Türklerden ayrıldıkdan sonra 

daha bir müddet beraber kalmıĢ olduklarını, çünkü dillerinin müĢterek ayrılıklar gôsterdiğini 

sôylemiĢtim. Bu müĢterek yenilik Ģudur: diğer lehçelerdeki ilk hecenin a sesine karĢılık, �uvaĢça ve 

Yakutçada aynı yerde sekiz on misalde i sesini buluyoruz. [Nyelvt. Kôzlem. XLII (1914) ve dd.]. 

1. ayt- “sôylemek” -Yak. ıyıt- “sormak” �uvaĢ. ıyt- i “sormak”, 

2. al- “almak” -Yak. ıl- �uv. il, 

3. arıq “zaif” -Yak. ır- “kuvvetden düĢmek” -�uv. ırhan “zaif”, 
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4. at- “atmak, endaht etmek” -Yak. ıt- “atıb vurmak”     -�uv. ıvPt- “atmak”.  

5. qatı “katı, sert”-Yak. kıt#nax33 -�uv. hıtg. 

6. tay “tay” -Yak. tıy -�uv. Tiha 

7. tamır “damar” -Yak. tımır -�uv. tımar 

8. yar “yar, uçurum” -Yak. sır -�uv. |Pran 

�uvaĢça ile Yakutça arasında daha baĢka uygunluklar da vardır. Mesal� -hem de oldukça çok 

olmak üzere- ôyle haller vardır ki bunlarda, ôteki lehçelerdeki aslî kısa vokali �uvaĢçada iki hece, 

Yakutçada uzun bir vokal yahud bir diftong karĢılamaktadır: kôk “mavi” Yak. küôx, �uv. kPvak. 

Bununla ilgili mes‟eleleri mufassal bir tedkik mevzuu yapmak icab eder. 

�uvaĢça ve Yakutçayı s- Türkçesi adı altında topluyorum, buna mukabil ôteki lehçelerin teĢkil 

ettiği gruba y- Türkçesi adını veriyorum. Bu adlamanın esası Ģu ki Türkçe kelime baĢı y‟ si, �uvaĢça 

ve Yakutçada pek erkenden değiĢmeğe baĢlayarak s- sesine doğru gelmiĢtir; kalan lehçelerde ise y- 

kısmen kalmıĢ, kısmen de biraz daha geç olarak dz sesine yaklaĢmıĢtır.34 

�uvaĢçanın ceddi olan Bulgar Türkçesi eski çağda, bu günkü �uvaĢça gibi değil, çok mühim bir 

rol oynamıĢdır. Bu, Türklüğün hatırı sayılır ve b�zı bakımlardan bütün diğer Türk gruplarından çok 

daha ônemli bir koldur. Fevkal‟�de ehemmiyetini Moğolcaya, çok eski devirde, belki mil�ttan ônce 

yapmıĢ olduğu te‟sir gôstermekdedir. 

Moğolcanın Türkçeden gelme sôzleri mes‟elesini kısaca Ģu tarzda icmal edebiliriz: 

Eski Türkçe “-z- sesi Bulgarcada -r- olmuĢtur, mesel� Mezopotamya sôzü b�wu “bez” gerekse 

büssos -türkçe bôz-bez-, Bulgarca “�uvaĢça” pir; Tohar B. okso “sığır” -Türkçe ôküz- oguz¥Bulgar 

(�uvaĢca) vPkPr; buna muvazi bir değiĢme de en eski Türkçe Ģ-‟nin Bulgarcada l- oluĢudur. Halbuki 

Moğolcada en eski Türkçedeki z yerine r-, Ģ yerine l- gôsteren birçok Türkçe sôzler vardır;35 Ģu halde 

bunlar eski Bulgarcadan Moğolcaya gelmiĢ sôzlerdir. Bulgar Türkçesinin diğer büyük tesiri -bildiğimiz 

gibi- Macarcada gôrülür. Fakat Moğolca da Türkçeye  te‟sir etmiĢtir. Macar dilinin Bulgar 

Türkçesinden gelme sôzleri arasında birçok Moğolca sôzler de vardır,36 bunlar Bulgar Türkçesine 

Moğolcadan gelmiĢtir. Orhon Kitabeleri ve diğer kitabeler dilinde de Moğol menĢeli cemi eklerini 

buluyoruz ki bu kuvvetli bir dil te‟sirini gôstermektedir, ancak bu te‟sirin teferruatı henüz 

bilinmemektedir. Hakikatte bununla, Türklüğün eski çağ tarihi mütaleasını bitirmiĢ oluyoruz. Bu 

mütaleaya gôre bu tarih mil�ttan sonra 500‟e kadar olarak hesap edebiliriz. ĠĢte bu tarihten biraz evvel 

ve sonra Türklük hakkında, açıkça izah edilebilir tarihî kayıdlar gôrülmeye baĢlıyor. Fakat daha ônceki 

zamanlardan, y�ni Türklüğün en eski çağından da tarihî birtakım kayıtlar vardır ki, bunlar Türklerle 

ilgilidirler, yahut ilmî neĢriyatda çok defa Türklerle ilgili gibi rol oynamakdadırlar. Bunları sırasıyla 

gôzden geçirelim: 
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Buna �it ilk kayıtlar Herodotos‟un, IV. kitap 23. faslında bulunur, ve Ģôyledir: “Bu Ġskitlerin 

arazisine kadar, tasvir edilen mıntaka tamamiyle düz ve bereketli bir topraktır, fakat ôtesi çakıllı ve 

çoraktır. Eğer bu çorak bôlgeden uzun bir yol katederek geçersek, yüksek dağların eteğinde birtakım 

insanlar buluruz ki, rivayete gôre bunların hepsi çocuk yaĢdan beri erkek ve kadın aynı sûretle 

saçsızdırlar; kezalik basık burunları, büyük çeneleri vardır, v�kıa kendi dillerince konuĢurlar fakat Ġskit 

elbisesi giyerler ve gıdalarını meyve ağaçlarından te‟min ederler. Bunlara yiyecek veren ağacın adı 

Pontikon‟dur, büyüklüğü incir ağacı kadar vardır. YemiĢi fasulyeye benzer, içinde çekirdeği vardır. Bu 

olgunlaĢınca torbalardan süzülür, bundan koyu siyah bir usare çıkar ki adı asxü‟dür. Bunu hem 

yalarlar, hem de sütle karıĢtırarak içerler, tortusundan da çôrek yaparlar ve bunu da yerler, çünkü 

davarları azdır, otlaklar da orada fenadır. Herkes bir ağaç altında oturur, onu kıĢın keçeden bir tente 

ile ôrter; bu, yazın ôrtüsüzdür. Bunlara kimse iliĢmez, çünkü mukaddes sayılırlar. Harb sil�hları da 

kullanmazlar; bundan baĢka komĢuları arasındaki kavgalara bunlar bakarlar, kendilerine sığına 

mücrimlere de yine ôyle, kimse onlara el sürmez. Bunlara Argippai us diyorlar.” 24. fasıl: “Bu saçsız 

kimselerin memleketine kadar bütün araziden, buraya kadar oturan bütün kavimlerden sarih 

malumatımız vardır; çünkü bir taraftan yanlarına Ġskitler gelirler ve bunlardan bilgi edinmek güç 

değildir; diğer taraftan da Borysthenes ticaretg�hlarından ve daha baĢka Pontus ticaret yerlerinden 

Grekler gelirler.” 

 Herodotos‟un eserini Macarcaya tercüme etmiĢ olan Jñzsef Geréb -baĢka izahlara uyarak- 

buraya Ģôyle bir kayıt koyuyor (II. kitap, 174. s., 40. n.) “Bu pontikon, Prunus Padus Macarca yabanî 

kiraz yahut kuĢ kirazıdır ki, bunu bugünkü BaĢkırtlar ve Kalmuklar kuruturlar ve ince bulamaç h�line 

gelinceye kadar sütde kaynatırlar, sonra bunu sulandırarak besleyici bir yemek diye yerler.” 

Burada geçen asxü sôzünü Türkçe ile izah etmek �detdir, bunu kullanan kavmi, Argippaeusları 

da çok kere Türk sayarlar. Bunun hiçbir esası yoktur. Evvel� Ģunu kaydetmek l�zımdır ki 

Herodotos‟un bu rivayetinin hakiki bir ôzü varsa da -ki elbette var- umumîyetle o kadar efsanevî ve 

m�nasızdır ki, bunu kat‟iyetle Türklere atfetmek imk�nsızdır.  

Asxü kelimesine gelince, bunun Türkçe olmasını inandırıcı bir tarzda izah etmek aynı sûretle, 

mümkün değildir. 

Tomaschek “kritik der �ltesten Nachrichten über den skythi schen Nordens” in II. kısımda37 bu 

kelime hakkında Ģunları yazıyor: “Argipp�islara �id asxü kaydı 2340 yıl ônceki Türkçe kelimeyi 

gôstermektedir. Bunun izahı için muhtelif yollar vardır; Türkçe sigh- “sıkmak, tazyik ederek süzmek” 

(sighindu “us�re, su”, Moğolca sigür “elek, süzgeç”); Moğolca asxaxu “dôkmek, akıtmak”, açuk “koyu 

bir mayï”; erman (Reise um die Erde I, 1, 427) Türkçe açigh, açı “ekĢi, buruk, tuzlu, acı” ile izah 

etmektedir. Belki bu kelime yalnız us�reyi değil, aynı zamanda iyi bir gıda m�nasını ifade eden 

ezmeyi de bildiriyor. Türkçe -ghu (Moğolca -xu) ve -ugh Ģeklinde de tesadüf edilen bir isim teĢkil eki, 

vuzuhla tanınabilir. Bu normina actionis perfectae m�nasındadır. Mesel� jar-, “yarmak”, jar-ghu 

“ayrılma, nifak”; “karar, mahkeme”, “kanun” ve jar-ghu “yarık, ziya hüzmesi”; kôk olarak as, beslenmek 

diye nazarı itib�re alınmalıdır. Daha iptid�î Ģekli olan as-ghu‟ya artık tesadüf edilmemektedir. Fakat 
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bunun muvazi Ģekli olan as-ugh “gıda, yol azığı, gündelik yiyecek” m�nasına gelir; diğer taraftan aĢ 

(Yakutça as) “gıda; arpa; çavdar; ekmek, çorba, et” m�nasında olanına tesadüf edilmekdedir.” 

Bugün bu alacalı izah imk�nlarını cerhetmek artık lüzumsuzdur, yalnız en çok muhtemel 

farzedilen izah hakkında Ģunu kaydedeyim ki as “beslemek” fiili Türkçede yoktur, as-ugh “erzak”ın 

doğru fonetik Ģekli azuk‟dur ve bunun aĢ “gıda” ile hiçbir iliĢikliği yoktur. Tomaschek düpedüz izah 

etmiĢ olduğu gibi, Argippaeusların tasvirindeki b�zı noktaları da Türk kavimlerinin b�zı �detleriyle izah 

ediyor; bunu yapmak mümkündür, fakat bu iĢin bu gün elle tutulabilir hiçbir neticesi yoktur. 

Tomaschek‟in zikrettiği eserin ilk kısmı 1833‟de çıkmıĢtır. Erman‟ın bu hadsî fikrine Müllenhof38 ve 

Kiessling39 de taraftardırlar.40 

Tomaschek keza “Arimaspoi” kavminin de Türk, Hun olduğu fikrindedir; bundan da yine yalnız 

Herodotos (III. 116, IV. 13), Prokonnesoslu Aristeas hik�yesine istinaden, bahseder. Tomaschek‟in 

“Kritik der �ltesten Nachrichten über den skythischen Norden” adlı tedkikinin ilk kısmında bundan 

bahsetmekdedir.41 Bu Arimasposlar, kalabalık, cenkçi, tek gôzlü bir kavimdir ki malûm dünyanın 

Ģimal-Ģark kıyısında otururlarmıĢ; bunlar altını bekleyen Grifflerin arazisine komĢu imiĢler, oradan altın 

elde etmeğe çalıĢırlarmıĢ. Burada Türk filolojisi bakımından ele alınabilir bir Ģey yoktur. Buna mukabil 

Laufer‟in Arimaspoi kavminin “Moğol” olduğu hakkındaki nazariyesi çok cazibdir. (Toung-Pao, 1908, 

429-52.); Laufer‟in ispatından Ģu noktaları belirteyim ki Moğolcada erem-dek “tek gôzlü” demektir ve 

altın toplayan karınca kıralı efs�nesi Moğollarda mevcuttur. 

Eğer bu ispat doğru ise -ki bana çok muhtemel gôrünüyor- o vakit daha mil�ttan ônceki VI-V. 

asırda, Moğollar Grek dünyasının ufkunda bulunuyorlardı. 

Büyük Ġskender zamanında da yeniden Ģüpheli bir em�re zuhur ediyor. Curtius Rufusta (VII,7, I) 

bir Ġskit kralının kardeĢi Carthasi (m) adını taĢıdığını gôrüyoruz “at rex Scytarum.... fratrem Carthasim 

nomine”. Bu Ġskit adını Nôldeke-mes‟elede daha çok Ģüphe ederek- Türkçe qardaĢ sôzüyle 

birleĢtirmiĢtir.42 Bu birleĢtirmeyi R. v. Scala 1905‟de Helmolt‟un Cihan Tarihi‟nde yeniledi (V, 46); E. 

Oberhummer43 bunu muhtemel buldu. Ben de bu faraziye ile, 1922‟de “Asia Major”un “Hirth 

Anniversary Volume”un da etraflıca meĢgûl oldum. Burada qardaĢ‟ın eski Ģeklinin qarındaĢ olduğunu 

ve Büyük Ġskender zamanında da bu Ģeklin kullanılması icab etdtiğini gôsterdim. ġu halde 

Carthasi(m) adı ancak, bu kaydın eksik olduğunu farzetdiğimiz zaman Türkçesiyle birleĢebilir, fakat bu 

devirde bu s�hada bu izle beraber baĢka Türk izleri de gôrülebilseydi ancak o takdirde faraziyeye 

heyetiyle inanılabilirdi.44 Pelliot ise Ġskitlerin Ġranlı olmaları dolayısıyle bunu ihtimal dahilinde 

bulmuyor.45 Tarihi t�kib edecek olursak, bundan sonra Hunlardan bahsetmemiz icab eder. Fikrime 

gôre Asya Hunlarına �it olan ve �in menb�larında geçen kayıdlar Türkler‟den bahseden ilk tarihî 

haberlerdir. Hunların Türk olduğu nazariyesi, umumî olarak ilim edebiyatında kabûl edilmiĢ değildir, 

fakat ben bunu çok muhtemel gôrüyorum. Avrupa Hunlarının dil bakıyeleri “A honfoglalñ magyars�g 

kialakul�sa” adlı eserimde (131 ve dd.) izah ettiğim gibi muhakkak olarak Türkçedir. Asya Hunlarının 

bunlarla, daha sonra Uygurlarla, Gôktürklerle olan münasebetleri tarih kayıtlarına gôre Ģüphesizdir. 

Ligeti de Magyar Nyelv‟in XXX. (1934 cildinde S. 45) “galiba Hun dili de Türk dillerindendir” diye 
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yazıyor. 

Demek oluyor ki tarihin ilk Türklerini ġarkî Asya‟da buluyoruz. Bunların Garbî Asya‟daki 

yurdlarından buraya nasıl ve ne vakit geldiklerini bilmiyoruz, fakat bunda bir fevkal‟�delik yoktur; 

çünkü Türkler tarihin muhtelif devirlerinde hayret verici bir çabuklukla Karadeniz‟den Sarıdeniz‟e kadar 

uzanan s�hada fütuhatda ve gôçlerde bulunmuĢlardır. 

Hunlarla ilgili �in kayıtlarının büyük bir kısmını -mühim bir bibliyografyayı zikrederek- andığım 

eserimde tanıttım (S. 129 ve dd.), burada bunları tekrarlamak tabiî lüzumsuz olur. 

Mil�ttan sonraki IV. asırdan VI. asra kadar ġarkî-Asya‟da Türk-Topaların saltanatı kuruluyor ki 

buna d�ir elimizde etraflı �in kayıtları vardır.46 

Ġhtim�l ki Herodotos‟daki Yürkaların Mel� ve Plinius‟da Turcae, Tyrcae  diye yazılması,47 kont 

Géza Kuun‟un48 Chwolson‟a dayanarak Kırım‟daki bu zamana �id Ġbranice mezar taĢı kitabelerinde 

bulunan Türk adlarından anlaĢıldığına gôre mil�ttan ônce II. asırda burada kavimlerinin oturduklarını 

sôylemesi gibi (bunlar arasında mesel� Ġsl�m Ayni adı da var) b�zı �Ģik�r hat�lardan bahsetmek de 

galiba fazladır. 

Türklüğün tarihî devri aĢağı yukarı V. asırda baĢlıyor; VI. asır ortasına kadar henüz haberler 

seyrektir ve bu sırada bilhassa Macarlar bakımından en mühim Türk kavmi olan Bulgarlar rol oynar, 

VI. asır ortasında Türklüğe adını veren kavim iktidarı eline alıyor, bu zamandan itibaren artık Türk 

tarihinden oldukça v�zıh malûmatımız vardır. 

 

1 Bkz. Castrén‟in 27 ġubat 1848 tarihli mektubu: Reiseberichte und Briefe aus den Jahren 

1845-1849 (ed. Schiefner, 1856), 400-402 s. ve Castrén, Kleinere Schriften, 107 ve dd. Schott, �ber 

das Altai‟sche oder Finnisch-Tatarische Sprachengeschlecht (1849), s. I: “Fin, Tatar dil ailesinin 

anayurdu Türklerin, Moğolların ve Finlere ait runot (epik halk Ģarkları)ların kat‟i ifadelerine gôre, cesim 

Altay dağlarının üzerindedir (Yukarı ĠrtiĢ‟den Onon‟a kadar). Altay civarının “Ural-Altaylılar”ın en eski 

yurdu olduğu nazariyesinin ilk mümessili bilhassa Wiedemann‟dır ki, 1838‟de Schott‟un 

araĢtırmalarının tesiri altında (Versuch über die Tatarischen Sprachen, 1836) �ud (-finnugor) ve Türk-

Moğol-Tunguz dillerinin akrabalığını ve bu dillerle komĢu kavimlerin en eski yurtlarını Orta Asya olmak 

üzere kabul ediyor. (“�ber die früheren Sitze der tschudischen Vôlkern Mittelhochasiens”, Reval, 16 

sahife, 40, Bkz. Set�l�, Finnisch-ugrische Forschungen, V, 3-4 s. I. n) Castrén de hemen hemen 

Wiedemann‟dan müstakil olarak buna benzer bir fikre vasıl oldu (Set�l�, Journal de la Soc. Finno-

Ougr. XXX, Ib. s. 33). Castrén‟in nazariyesi basit ve ani bir buluĢa değil, etraflı araĢtırmalara 

dayanmaktadır. Onun hareket noktası Ural-Altay dillerinin akrabalığıdır; andığımız mektubunda buna 

dair Ģu beyanatta bulunuyor: “Fin dilleri Altaylar‟da oturan ve oradan yayılan kavimlerin dilleriyle az 

veya çok bir surette yakınlık gôsterir. Bizim dilimizin kôkü hepsinden ziyade Samoyedce ve Türkçeye 

bağlıdır. Fakat Moğol ve Tunguz dilleriyle de kati bir yakınlığı vardır.” “Kleinere Schrifter”in 107-122. 
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sahifelerindeki “�ber die Ursitze des finnischen Volkes” namıyla neĢredilen ders metninde ilk ônce 

Fin, Samoyed, Tatar (=Türk) halk Ģiirlerinin akraba olduğuna iĢaret ediyor, sonra Altay bôlgesinde 

bulunabilen Samoyed izlerinden bahsediyor: bir Samoyed kitlesi burada dilini de muhafaza etmiĢtir, 

halbuki buralarda dillerini kaybetmiĢ oldukları halde Samoyed boylarını saklamıĢ olan cemiyetlere 

rastlıyoruz. �in menbaları ve Ebülg�zi‟ye gôre -Altay bôlgesinin Türklüğün en eski yurtlama yeri 

olduğunu da iĢaret ediyor. ġu halde dilleri akraba Samoyed ve Türklerin en eski yurdunu tarihi 

araĢtırmalar aynı yerde gôstermektedir. �in kayıtları ve Tatarların an‟anesi de bir zaman burada 

sarıĢın ve mavi gôzlü bir kavmin oturduğundan bahsetmektedirler (Tatarca bu kavmin adı aq‟qaraq 

“ak” gôzlüdür). Bundan sonra Castrén Altay bôlgesindeki coğrafi adları Finlandiya‟dakilerle mukayese 

ederek birleĢtiriyor. Bütün bunlar, daha çok, Ural kavimlerinin en eski yurdu araĢtırmaları tarihine aittir, 

fakat Türklüğün ana yurdu meselesi bakımından da ehemmiyetsiz sayılamaz. 

2 Bkz. bir de Schott, Versuch über die Tatarischen Sprachen, 1836, s. 6. 

3 Die Türken und das Osmanische Reich, 1917, 4. 

4 Mémoires de la Soc. Finno-Ougr. LVIII (1928), 453. Bkz. Kai Donner: Journal de la Soc. 

Finno-Ougr. XL, I ve XLV, I, s. 6. 

5 Bkz. Kraelitz: �sterr. Monatsschr. f. d. Orient, 1918, 191. 

6 Bjôrn Collinder. Indouralischs Sprachgut. Uuppsala, 1934. 

7 Ligeti: Magyar, Nyelv XXX (1934) 44-45. 

8 Munk�csi, Az ural-altaji népek, 40. (Heinrich, Egy. Ġrod. -tôrt. IV). Pelliot: Journal 

Asiatique, Avril, Juin 1925, 245, 251. I. n. 

9 Gomboez, Bulgarisch-türk, Lehnwôrter, 92 ve dd. Laufer, Sino-Ironica, 293 ve dd. 

10 F. H. Weissbach, Dies sumerische Frage. Leipzig, 1898. Bernat Munkacsi, Az ural-altaji 

népek, 38-41. (Henrich, Ci. Edeb. Tar. IV.) 

11 Prof. Landsberger‟in ifadesine gôre Sümercede bu sôzün parlak manası yoktur, yalnız 

tanrı, tanrıçayı bildirir. ġ. Batav. 

12 Lajos Ligeti‟nin verdiği malumat. 

13 Türkçe teari „gôkyüzü, Tanrı‟ sôzünün �ince t‟ien „gôkyüzü‟ sôzünden geldiği fikri de ileri 

sürülmüĢtür. Bu ise fonetik morfolojik ve tarihi sebeplerden dolayı aynı. 

14 Gombocz. Bulgarisch-türk. Lehnwôrter, 128-29. 

15 L. Brockelmann, Mittel-türkischer Wortschatz. 
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16 J. Deny. Grammaire de la langue turque. s. Margit Pallñ; Nyelvt. Kôzlem XLVI (1923). 

157. 

17 Margit Pallñ; a.y. 

18. Indoiranca verilerinin toplanılmasında L�szlñ Ga�l ile Zsigmond Telegdi bana yardımda 

bulunmuĢlardır. 

19 Keleti Szemle VI, 377.  

20. Munk�csi: Nyelvt. Kôzlem. XXIV, 407; Árja és kauk�zusi elemek, 545; Keleti Szemle VI, 

379; Kannisto, Die tatarischen Lehnıv. im Wog. 174. 

21. Bak. bir de Laufer: Sino-Ġranica, 240. 

22 Munk�csi: Nyelvt. Kôzlem. XXIV, 406; Melich: Magyar Nyelv XXII (1927), 552; 

mukayeseyi yapan Flñrian M�ty�s‟dır. bak. Magyar Nyelv XXIII, 547. 

23 Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Ges. NF. III (1924), 159. 

24 Bu tercüme güvenli değildir; andığımız yerde Yolıg Tegin Ģôyle diyor: “Yirmi gün burada 

kalarak her Ģeyi bu taĢa, bu (tam=) duvara yazdırdım”; burada tam sôzünü “mezarın üzerindeki yapı” 

diye tercüme etmek icab etmez mi bilmiyorum (aĢağıdaki verilere bak.). 

25 Tamamiyle v�zıh değildir; cümle aslen budur: (tegirmi tam içinte esrük  tıa  innerhale der 

Einfassungamauer (?) wurdest du betrunken‟). 

26 Burada da m�n� Ģüphe gôtürmektedir, bu yerde attan veya duvardan düĢmeye karĢı 

kullanılan bir dev�dan bahsedilmekdedir. 

27 Bak. Mesel� Paul Kreteschmer, Varuna und die Urgeschichte der Inder, Wiener Ztschr. f. 

d. Kunde des Morgenlandes, XXXIII (1926), s. 1-22 

28 Bak. Pelliot: T‟oung Pao XXVII (1931), 447-49. 

29 Gombocz: Bulgarisch-türk, Lehnwôrter, 131. 

30 Gombocz: Bulgarisch-türk, Lenhwôrter, 131. Pelliot: T‟oung Pao, XXVII (1931), 448. 

31 Gomboc: Bulgarisch-türk, Lehnwôrter, III. Pelliot: Journal Asiatique, Avril-Juin 1925, 240, 

248. 

32 Pelliot bunun çok eski olduğunu zannediyor. Bak. Toung Pao, XXVII (1931), 449. 

33 Yunanca Khi, ve fonetik harflerden aspirata kh yerine x kullanmıĢtır (ġ B.). (1931), 449. 
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34 Türklüğün en eski dilinin bôlünüĢü hakkındaki baĢka nazariyeler için: Ramstedt: Journal 

de la soc. Frinno-Ougr. XXXVIII (1922-23); Poppe: Ung. Jahrb.- VI; Kôrôsi Csoma Arch. II. 
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Ortaçağ Orta Asyası'nda Türkistan ve Turan / Yrd. Doç. Dr. Scott Levi 
[s.388-392]  
 

Eastern Illınoıs �niversitesi Asya Tarihi Bôlümü / A.B.D. 

 

Orta Asya tabiri bugün, (batı �in‟in Doğu Türkistan bôlgesi ile Kuzey Afganistan‟ın büyük bir 

kısmı ve Güney Sibirya‟nın geniĢçe bir bôlümü), genel olarak eski Sovyet cumhuriyetlerinden olan 

�zbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan‟ın oluĢturduğu bôlgeyi belirtmek için 

kullanılmaktadır. Bu genel, hatta gündelik tabir ôzellikle 1991 yılında Sovyetler Birliği‟nin 

dağılmasından ve yukarıda adı geçen Müslüman cumhuriyetlerin de buna bağlı olarak elde ettikleri 

bağımsızlıktan bu yana geniĢ bir izleyici kitlesine ulaĢabilme avantajı sağlamaktadır. Orta Asya tabiri 

“Doğu Asya”, “Güney Asya”, ve “Batı Asya” gibi baĢka tanıdık modern coğrafi tanımlar bağlamında 

bôlgeyi yerleĢtirme avantajını da beraberinde getirmekte. Ne var ki, en azından tarihi tartıĢmalar 

açısından, Orta Asya‟nın modern jeopolitik bir kavram haline getirilmesi çeĢitli olumsuzluklar içermiyor 

da değildir. Bugün kullanıldığı Ģekliyle, bu tabir 1920‟li yıllarda Sovyetler Birliği‟nin „cumhuriyetlerin 

büyük sınırlandırılması‟ süresi boyunca bôlgede belirlenmiĢ olan sınırlarla çepeçevre sarılmıĢ alana 

da iĢaret etmektedir ve bôlgenin eski kültürel ve siyasi sınırlarını artık yansıtmamaktadır. Bu Ģekilde, 

tarihi tartıĢmalardaki kesinliğini son derece dikkat çekici bir biçimde koparıp atan modern siyasi, 

kültürel ve coğrafi imaları gündeme getirmektedir. 

Bu bôlgeden çıkan ana tarihi kaynaklar, bôlgedeki (Buhara, Hive ve Hokand Hanlığı gibi) 

istikrarsız siyasi oluĢumların, (Horasan, Harezm, Fergana, BedehĢan gibi) tarihsel olarak yer etmiĢ 

bôlgelerin ya da (esas olarak bir tümenlik yani on bin altınlık toprak vergisine t�bi olduğundan bu 

isimle anılan ve tipik olarak yüz kôyden oluĢmuĢ idari bir birim olan tuman gibi) daha küçük birimlerin 

dıĢındaki coğrafi kavramlardan yalnızca ara sıra bahseder. Yine de yerli ya da dıĢarıdan olsun, Orta 

�ağ yazarları, kabaca batıda Kara Kum çôlü, doğuda Tien ġan sıradağları, güneyde Hindu KuĢ 

sıradağları ve kuzeyde kırlık Kıpçak bozkırlarıyla kuĢatılmıĢ olan ve �in, Ġran ve Hindistan 

medeniyetlerinin komĢusu olarak bu alanda yeĢermiĢ olan medeniyete dikkat çekmeyi ara sıra gerekli 

gôrmüĢlerdir. Buna uygun olarak bu yazarlar bir çok isim kullanırlar ki, bunlar arasında en çok 

bilinenleri “Maveraünnehir”, “Türkistan” ve “Turan”dır. �nemle belirtilmesi gereken bir nokta Ģudur: Bu 

tabirlerin her biri farklı bir kültürel ve coğrafi anlam ifade etmektedir, ve ôzellikle bazı durumlarda, bu 

anlamların zaman içinde değiĢmesi, bu isimlerden herhangi biri için kullanılabilir bir tanıma ulaĢma 

iĢini son derece güçleĢtirmektedir. 

I. Maveraünnehir 

Arapça „nehrin ôtesinde olan‟ anlamına gelen „Maveraünnehir‟ tabirinin kelime olarak kôkü ve 

onun Yunan-Latin dilindeki karĢılığı olan „Transoxina‟ (Oxus‟un ôtesindeki toprak), ôzellikle ZarafĢan 

nehri havzası da dahil olmak üzere, büyük bôlümü, Arap fethinden ônce Sogdia (Soğdiya) olarak 
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bilinen, Oxus Nehri‟nin doğu ve kuzeyindeki bôlgeye iĢaret etmektedir. Bôlge, Arapların hakimiyeti 

altındayken, Yunanlılar tarafından Oxus adı verilen nehir, genel olarak Ceyhun adıyla anılır oldu, ve 

onun biraz daha doğusunda kalan kardeĢ nehri Jaxartes ise Seyhun olarak tanındı. En azından Moğol 

dôneminden beridir de, bu nehirler yaygın olarak Amu Derya ve Sir Derya adıyla anılmıĢlardır. 

Maveraünnehir isminin ilk kullanımı sekiz ve dokuzuncu yüzyıllara kadar uzanır. Bu zaman, 

Emevi Halifesi Ebu‟l-Abbas El Valid bin Abdü‟l-Melik‟in (86-96/705-715) komutanı ve Horasan valisi 

olan Kuteybe bin Müslim el Bahil tarafından 712-713 yıllarında bôlgenin fethedilmesini takiben Ġslam 

hakimiyetine geçtiği dônemdir. Araplar için „Maveraünnehir‟, „Nehrin bu yakasında olan‟ anlamına 

gelen (ya da Yunan-Latin karĢılığı Sisoxinia olan) ve Horasan‟a iĢaret eden „Madunennehr‟ tabirine 

karĢı olarak ifade edilmiĢtir ve bu isim, Batı Ġran‟ın doğusundaki bütün Ġslam topraklarını ifade etmek 

üzere ilk halifeler devrinde kullanılmıĢ olan muğlak bir tabirdir.1 Maveraünnehir ile Horasan arasında 

erken tarihte yapılan bu ayrım, onuncu yüzyılın sonlarına doğru yazılmıĢ anonim bir coğrafya kitabı 

olan Hudud‟ül-A‟lam‟da (Dünyanın Bôlgeleri) dile getirilmiĢtir. Yazar, o devirde her iki bôlge de 

kesinlikle Buharalı S�m�noğulları Hanedanı‟nın (819-1005) hakimiyeti altında olmasına rağmen, 

Horasan‟a Maveraünnehir‟in güney komĢusu olarak atıfta bulunmuĢtur.2 Hatta Moğol iĢgalinin 

ardından bile, Ġran‟daki Ġlhanlılar tarafından kontrol edilecek olan toprakların ve �ağatay Hanlarının 

Maveraünnehir‟deki bôlgelerinin sınırını belirlemek için Amu Derya‟dan yararlanılmıĢtı.3 Bunu dikkate 

aldığımızda, büyük Rus oryantalist V. V. Barthold, bu tabirin ôzel olarak Amu Derya‟nın ôtesinde yer 

alan daha yerleĢik bôlgeye iĢaret ettiğini ve bunun da Ġslam medeniyetiyle arasında bir bağlantının 

varlığını hissettirdiğini haklı olarak ileri sürer.4 

Maveraünnehir‟in güney sınırının tarihi kaynaklarda açık bir biçimde belirtilmiĢ olmasının 

yanında, bu bôlgenin diğer yônlere doğru yayılan alanları o kadar belirli değildir. �rneğin, on 

dôrdüncü yüzyıl Ġlhanlı coğrafyacısı ve tarihçisi olan Hamdullah Musta‟vfî Kazvînî (1281-1339) o 

devirde popüler olan geleneği, yani, Maveraünnehir‟in Amu Derya ile Sir Derya arasında kalan alana 

iĢaret ettiğini, çünkü „Oxus‟un onun batısına akarken, Jaxartes‟in de doğusuna aktığı, bôylece her iki 

taraftan da nehrin ôtesindeki toprak olarak değerlendirildiği‟ tarifini kaydetmiĢtir.5 Bu kavramı 

destekleyecek baĢka belgeler de kanıt olarak bulunabilir. �yle gôrünüyor ki, bu tabirin, kuzeyin 

bozkırlarından ziyade, tarım yapan Ġslam medeniyetiyle bağlantılı olan Amu Derya‟nın ôtesindeki 

topraklara yaygın olarak iĢaret ettiği bir gerçektir. �rneğin, Musta‟vfî‟nin bu satırları yazmasından üç 

yüz yıl ônce, Hudûd‟ül-A‟l�m‟ın yazarı, Sir Derya‟nın doğusunda yer alan Fergana Vadisi‟nin 

bulunduğu alanı Maveraünnehir‟in bir bôlümü olarak ona dahil eden ônceki bir geleneğin varlığını dile 

getirmiĢtir.6 Bunun ôtesinde, Fergana da dahil olmak üzere Maverünnehir‟in tarım yapan Ġslam 

medeniyetiyle olan bağlantısı, Mustavfi‟den iki yüz yıl sonra, Babür Ġmparatorluğu‟nun kurucusu Z. 

Muhammed Babür (1483-1530) tarafından gôsterilmiĢtir. Babür anılarında, Maveraünnehir‟in, diğer 

bôlgelerden daha fazla Ġslam lideri çıkardığını ve bu büyük Ġslam yôneticilerinin anavatanının, ve 

dolaylı olarak Maveraünnehir‟in sınırlarının, doğuda kendisinin doğum yeri ve o devirde yerleĢik 

yaĢamın sınırı olan Fergana Vadisi‟ne kadar eriĢtiğini ifade eder.7 

Maveraünnehir‟in kuzey sınırlarına gelince, kaynaklar bu bôlgenin kırsal-gôçebe bozkırın güney 



  559 

düzlüklerinde sona erdiği noktasında gôrüĢ birliği içindedir. Bôylece, Hudud‟ül-Alam, Maverünnehir‟i, 

„iman savaĢçıları‟ (gazi piĢa) diye adlandırdığı dindar Müslümanlar tarafından ĢenlendirilmiĢ, verimli 

bir tarım alanı olarak tarif eder. Bu kaynak aynı zamanda, „burası adalet ve eĢitliğin hüküm sürdüğü 

bir ülkedir‟ der ve aynı Ģekilde, kuzeydeki henüz ĠslamlaĢmamıĢ kırsal-gôçebe bozkırlarına tezat 

olarak, daha fazla tarım yapılan bôlgenin Ġslam ile olan eski bağını gôsterir.8 Bu durum Mustavfi‟nin, 

bôlgedeki (muhtemelen erkek) nüfusun çoğunluğunun askeri eğitim aldığı ve „kafirlerle olan sürekli 

mücadelelerinden dolayı‟ savaĢa yatkın oldukları yônündeki iddiası tarafından da desteklenmektedir. 

Onun, bu tabiri daha ziyade coğrafi olarak kısıtlanmıĢ olarak kullanmasını dikkate alsak dahi, Mustavfi 

Maveraünnehir‟e ait olan yirmiden fazla „meĢhur Ģehir‟ ismi sayıp „her biri iĢlenmiĢ topraklarla dolu 

olan 20.000 civarında kôyün varlığıyla iftihar ettiğinden bahseder.9 

II. Türkistan 

MedenileĢmiĢ (daha yerleĢik) toprakları kapsayan Maveraünnehir bôlgesi, çok yaygın 

olmamakla birlikte geniĢ bir biçimde Amu Derya ile Sir Derya nehirleri arasındaki alanla 

sınırlandırılmaktaydı ve bu tabir, Orta �ağ Ġran-Arap yazarları tarafından „Türkistan‟ adıyla bilinen, 

neredeyse tamamen kırsal-gôçebe kuzey bozkırlarına zıt olarak sıkça kullanılmaktaydı.10 

Muhtemeldir ki, Arap fetihlerinin hemen ôncesinde „Türkistan‟ tanımı, Türklerin altıncı yüzyıldan beri 

yerleĢtikleri Ġran‟ın kuzeyinde yer alan hem yerleĢik hem de kırlık alanlar için kullanılmıĢtı. Ne var ki, 

Arap fetihleri gôçebe Türk boylarını kuzeye doğru iterken, etnik olarak karıĢmamıĢ yerleĢik Türkleri ve 

Farsça konuĢanları da Hilafet‟in idaresi altına sokuyordu. YerleĢik hayat sürdürülen yerlerin 

Maveraünnehir olarak adlandırılmasıyla birlikte, „Türkistan‟ tabiri yaygın olarak sadece daha 

kuzeydeki kırsal-gôçebe bozkır topraklar için kullanılır oldu.11 Sonraki yüzyıllarda Türkistan ile 

Maveraünnehir arasındaki sınır, muhtemelen yerleĢim biçimleri ve sürekli dalgalanan siyasi sınırlarla 

değiĢim gôstermiĢ olsa bile, bu terminolojik ayrımın on beĢinci yüzyıla kadar devam etmesi, açık 

olarak Türkistan ve Maveraünnehir‟i iki ayrı bôlge olarak değerlendiren Timurluların Horasanlı tarihçisi 

Hafız-i Abru tarafından gôsterilmiĢtir.12 Daha sonraları da, ġiban hanedanına mensup meĢhur �zbek 

hükümdar II. Abdullah Han‟ın (1583-98) vakanüvisi Hafız TaniĢ, benzer bir Ģekilde Horasan, 

Maveraünnehir ve Türkistan‟a üç ayrı bôlge olarak iĢaret etmiĢtir.13 Ancak bu durum, hem yerli hem 

de yabancı insanların Türk grupların yurdu olan Horasan ve Maveraünnehir‟in çeĢitli bôlgelerine 

Türkistan adıyla atıfta bulunmaya baĢlamaları üzerine çôzülmesi zor bir hal almıĢtır.14 

Daha Orta �ağ‟ın baĢlarındayken, Türk boylarının Amu Derya‟yı geçip Belh civarında (o 

zamanlar „Toharistan‟ olarak bilinen) kuzey Afganistan‟daki bôlgeye yerleĢtikleri biliniyor. Daha 

sonraki dônemlerde, gôçebe �zbek boylarının on beĢinci yüzyıl sonu ve on altıncı yüzyılda güneye 

doğru gôç etmelerinin ve Semerkand, Buhara ve Belh civarındaki Timur devletine ait olan toprakların 

fethedilmesinin ardından, Türklerin bu bôlgedeki varlığı büyüdü. AĢırı bir etnik çoğunluk olmamasına 

karĢın, tıpkı bugün de olduğu gibi, bôlgenin o dônemdeki nüfusunda Türkler hakim gruptu. En geniĢ 

etnik gruplar Ģunlardı: �zbekler, Türkmenler, daha az sayıdaki Kazak, Uygur ve daha baĢka Türk 

boylar, aynı zamanda Farsça konuĢan Tacikler, Hazaralar, Aymaklar ve diğerleri.15 
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Buhara merkezli ġiban ve Astrahan hanedanlarının hükümdarlığı altında bile, batıda Murgab 

Nehri ile doğuda BadahĢan arasındaki kuzey Afganistan idari bôlgesi, Belh Ģehri ve çevresi de dahil 

olmak üzere, Vilayet-i Belh olarak bilinmeye devam etti. Ancak, on sekizinci yüzyılın sonuna doğru 

Ahmed ġah Durani (1747-73) tarafından kurulan Afgan Devleti zayıflayıp Belh Ģehri ve civarı sürekli 

olarak ekonomik güçlükler ve gôçlerle boğuĢmaya baĢladı. Bôlgenin siyasi teĢkilatı parçalara ayrıldı 

ve bir grup emir tarafından idare edilen Ģehirler halinde bôlgeselleĢti. Mc Chesney bu durumu çok 

yerinde bir tabirle „beylikler‟ olarak adlandırmıĢtır.16 Daha ônceleri Vilayet-i Belh olarak bilinen bôlge, 

bu dônemde Vilayet-i Türkistan, ya da o devrin bazı Afgan yazarlarının ifadesiyle „AĢağı Türkistan‟ 

olarak bilinir oldu.17 

Hindistan‟daki Ġngiliz sômürge idaresinin, kuzey Afganistan‟ı „Afgan Türkistanı‟ olarak ifade 

etmek için, „Türkistan‟ tabirini kullanmaya baĢlamasına, muhtemelen, sonraki Rus geleneği değil de, 

daha ônceki dôneme ait Afgan geleneği vesile olmuĢtur. Bu tabirin kullanılırlığı ile ilgili genel 

değerlendirme, kısa sürede destek buldu. Zira bu, Ġngilizlerin, Amu Derya‟nın kuzeyinde gittikçe 

geniĢleyen Rus sômürge alanlarını Türk nüfusun hakim olduğu bu toprak parçasından kesin bir 

biçimde ayırmalarında yarar sağlıyordu. „Türkistan‟ tabirinin kırsal-gôçebe bozkırla olan bağlantısı, on 

dokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren (1867‟den baĢlayarak) TaĢkent, Semerkand ve Fergana 

Vadisi civarındaki bôlgenin Ruslar tarafından geniĢ ôlçüde sômürgeleĢtirilmesiyle kalıcı bir biçimde 

değiĢmeye baĢladı ve, çarın sômürge idaresi bu topraklara Türkistan Genel Valiliği (Guberniya) ya da 

Türkistan Kray (Türkistan Bôlgesi) adını verdi. Bu ayrımın üstüne, idari olarak ôyle olmasa bile, (Rus 

ya da Batı Türkistan‟a karĢıt olarak) KaĢgarya, yani modern Sinjiang bôlgesini ifade etmek için „�in‟ 

ya da „Doğu Türkistan‟ tabirleri yaygın biçimde moda olmakta gecikmedi. �in‟in güneybatısında yer 

alan, batıda Tien ġan sıradağları, güneyde Pamir ve Kun Lun sıradağları ile çevrelenmiĢ olan bu 

bôlge, Tarım havzasını, Cungarya ve KaĢgar, Yarkent, Hotan kentlerini kapsamaktadır. 

Yirminci yüzyılın ilk dônemlerinde �ar rejiminin devrildiği sıralarda „Türkistan‟, Orta Asya halkları 

arasında ortaya çıkan siyasi bir birlik dalgası olarak yeni bir anlam kazandı. 30 Nisan 1918‟den 11 

Mayıs 1925‟e kadar, bu tabir resmi anlamda kullanıldı. �nce �zerk Türkistan Cumhuriyeti ve sonra 

Türkistan �zerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti. Nihai olarak, Türk siyasi hareketinin geliĢimine engel 

olmak için Sovyet rejimi Türkistan �SSC‟yi parçalara ayırdı ve yerine etnik olarak ayrılmıĢ birçok 

eyalet oluĢturdu. Bunlar modern Orta Asya cumhuriyetlerinin temelleri oldu. Bir zamanlar bozkırın 

güney ucunda baĢarılı bir ticari istasyon olan „Türkistan‟ bugün sadece güney Kazakistan‟da yer alan 

küçük bir Ģehir ismi olarak varlığını sürdürüyor. 

III. Turan 

Barthold ve Frye‟ın değerlendirmelerine gôre „Turan‟ tabiri Sasani dônemi sırasında Ġran 

literatürünün bazı ôrneklerinde, Sasani kontrolündeki bôlgenin doğu düzlüklerinde yer alan, modern 

Pakistan‟daki Belucistan‟ın kuzeydoğu kısmındaki bôlgeyi anlatmak için kullanılıyordu. Sasani 

dônemindeki baĢlıca Ģehri, bôlgesel ônemi modern Kalat kenti tarafından uzun süredir gôlgelenmiĢ 

olmakla birlikte, 150 km. kadar kuzeyde yer alan Kuzdar‟dı.18 O devirde bôlge muhtemelen taĢralı 
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Dravid Brahiler tarafından doldurulmuĢtu. Bunlar Sistan‟ın Sasani valisinin bôlgesi içinde yaĢayan ve 

Ġran yônetimine karĢı düĢmanlık beslediği sôylenen deve çobanlarıydı. 

Sonraki devirlerde „Turan‟ kelimesinin anlamı değiĢti ve, Ġran‟ın güneydoğu uç bôlgesinde 

yaĢayan yerel gruplara iĢaret ederken, kuzeydoğu uç bôlgesinde bulunan gruplara iĢaret etmeye 

baĢladı. Bu anlam değiĢikliğini, her iki halkın da yerleĢik Ġran‟ın uçlarında yaĢayan düĢman kırsal 

bôlge insanları olmasından dolayı aralarında bir bağ kurulmuĢ olmasına dayandırmak mantıklı 

gôrünmektedir. Bu durum ayrıca, tabirin bozkır halkları için bir isim olarak kullanıldığı gerçeğinin 

Sasani dônemine dayandığı düĢünüldüğünde daha da güçlenmektedir.19 Bu kaynaklarda „Turan‟ 

ifadesiyle, muhtemelen Türk ve Farsça konuĢan bozkır halklarının tümüne, etnik ayrım yapmaksızın 

iĢaret edildiği dikkate alınmalıdır. Sonuç olarak sadece Türk halklarıyla bağlantılı bir hale gelmiĢtir. 

„Turan‟ kelimesi, bir orta Farsça son eki olan (ve bu nedenle bôlge ya da ülke ismi ifade eden) „-

an‟ ile, „kôtü ruh, cin‟ gibi anlamlara gelen „Tura‟ kelimesinin birleĢmesinden türemiĢtir: Kesinlikle 

medeni, yerleĢik halkların kırsal-gôçebe komĢularına besledikleri düĢmanlık hisleriyle desteklenen bir 

değerlendirme. �te yandan, aynı Ģekilde muhtemeldir ki, „cesaret‟ „yiğitlik‟ anlamına gelen Farsça 

„Tur‟ kelimesinden türemiĢ olabilir. Her halükarda, sonra gelen yazarlar kelimenin anlamını, 

ġehname‟nin doğu Ġranlı yazarı Firdevsi‟nin (940-1020) benimsediği bu ikinci etimolojiye borçludur. 

YaklaĢık 60.000 beyitlik bu epik Ģiir, daha sonra Türk Gaznevilere hitaben yazılmıĢ olsa da, 

baĢlangıçta Buhara merkezli Farsça konuĢan S�m�nilerin (819-1005) sarayı için tasarlanmıĢtı. Bu 

edebi kaynakta Ġranlıların daimi düĢmanı, Ġran‟ın kuzey ve doğusundaki bozkır alanlarında yaĢayan 

gôçebe boylardı ve „Turaniyanlar‟ olarak adlandırılıyordu. 

Sonraki dônemlerde yazılan eserlerde, „Turan‟ tabiri Arapça Maveraünnehir tabiri gibi kullanıldı. 

Horasan ile Maveraünnehir arasındaki sınıra iĢaret ederek, Firdevsi benzer Ģekilde Amu Derya‟yı 

Turan ve Ġran arasında sınır olarak değerlendirmiĢtir. On üçüncü yüzyıl baĢlarında, Arap coğrafyacı 

Yakut (1179-1229) bu iki tabirin eĢanlamlı olduğunu ifade ederken, 1320‟de DımaĢki, Turan‟ın 

doğuya, Sir Derya‟ya doğru uzandığını, burasının Türkistan‟a açılan yol olduğunu ve yazarın kendi 

deyiĢiyle, „Fergana Vadisi‟ni de içine aldığını‟ ône sürmüĢtür.20 Bu nedenle, Turan ve Maveraünnehir 

tabirlerinin esas olarak, Horasan‟ın karĢısında, Oxus tarafında olan toprak parçasına iĢaret etmekte 

kullanıldığı gôrülebilir.21 

Ancak bu tabirlerin modern anlamda kullanılmasına henüz baĢladığı sıralarda, ince ama son 

derece ônemli anlam değiĢiklikleri meydana gelmiĢtir. O zamana gelindiğinde Maveraünnehir tabiri, 

güneye, ya da Harezm‟e ve kuzeybatıya uzanan Horasan‟a benzer Ģekilde, tarihi olarak yer etmiĢ bir 

bôlge anlamını taĢıyordu. Bunun tam aksine, Turan‟ın zihinlerdeki sınırları Maveraünnehir‟inkinden 

çok daha az belirgindi. �rneğin, hem onuncu yüzyılda Hudud‟ül-Alam‟ın bilinmeyen yazarı, hem de on 

dôrdüncü yüzyılda Ġbn Batuta, Belh‟in Horasan‟da, Tirmiz‟den güneye bir buçuk günlük yürüme 

mesafesinde, Maveraünnehir‟in epeyce güneyinde Oxus Nehri‟nin hemen üzerinde ya da yakınında 

kurulmuĢ bir ulaĢım ve ticaret merkezi olduğuna tanıklık etmektedir.22 Tirmiz nasıl bugün Afganistan 

ile �zbekistan arasında bir sınır karakolu olarak varlığını sürdürüyor ise, Eski Tirmiz‟in, Moğol 
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saldırılarının henüz baĢlarında yıkılıp birkaç mil güneydoğuda yeniden kurulmasından ônce bile, bu 

kent Maveraünnehir ile Horasan arasında ônemli bir sınır karakolu gôrevi gôrmekteydi.23 Buhara 

Hanlığı‟nın kare Ģeklinde kurulmuĢ olan baĢkenti Maveraünnehir‟de yer alırken, ikinci ônemli Ģehri 

olan Belh de, Horasan‟da, Tirmiz‟in yaklaĢık yetmiĢ kilometre güneyinde kurulmuĢtu. Bu durum, 

Buhara Hanlığı‟nın topraklarının toplamına atfen kullanılmak üzere Buhara hanları için „Turan‟ı daha 

uygun bir tabir yapmaya yetti: Maveraünnehir‟i kapsayan, ama onunla sınırlı olmayan bir bôlge. 

Farsça Turan tabirinin nispeten gündelik dile ait tabiatı, kelimenin erken modern dônemdeki 

büyük popülerliğine daha baĢka katkılarda bulunmuĢ da olabilir. Farsça, yerleĢik nüfusun bulunduğu 

bôlgenin hatırı sayılır bir bôlümünün kullandığı dildi ve aynı zamanda �zbek ġiban ve Astrahan 

hanedanlarının da saray diliydi. Bunun tam aksine, daha az gündelik olan Maveraünnehir tabiri ise, 

dinsel ve bilimsel çalıĢmalar hariç, erken modern dônemin baĢlamasından çok ônce bu bôlgedeki 

yaygınlığını artık kaybetmiĢ bir dil olan Arapçaydı. 

Bu etkenlerin bir araya gelmesi, Buhara‟daki erken modern dônem �zbek hanedanlarının 

bôlgelerini, en azından Safavi Ġran ve Mughal Hindistan ile yapılan resmi yazıĢmalarda, neden „Turan‟ 

olarak ifade etmeyi tercih ettiklerini açıklıyor.24 Ġdari bir terim olarak „Turan‟ın on sekizinci yüzyılda 

artık tercih edilmez olmasına karĢın, Maveraünnehir on dokuzuncu yüzyılın sonuna kadar bôlgenin 

uleması tarafından üretilen eserlerde kullanılmaya devam etmiĢtir. Bu tabirin coğrafi bakımdan çok 

katmanlılığı ve yerli egemen hanedanların bu tabiri siyasi bôlgelerini adlandırmakta yaygın olarak 

kullanmaları, bôlge ile ilgili bir tartıĢmada „Turan‟a, erken modern dônem siyasi ve kültürel bir varlık 

olarak, daha fazla kesinlik katmaktadır. 
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GiriĢ 

Türkçenin hangi dillerle akraba olabileceği meselesi bilim adamlarını uzun zamandır meĢgul 

etmektedir. Bu süre içerisinde, Türkçenin hiç bir dille akrabalığı olmadığı gôrüĢünden, bazı kızılderili 

dilleri, Sümerce, Etrüskçe, Hint-Avrupa gibi dillerle akraba olabileceği ve hatta bütün dillerin 

Türkçeden kaynaklandığına varıncaya dek pek çok farklı gôrüĢ ileri sürülmüĢtür. Bunların en fazla 

üzerinde durulan ve kabul gôreni Türkçeyi ônce Ural-Altay ve daha sonra Altay dil ailesi içinde ele 

alan gôrüĢtür. AĢağıda son sôzü edilen dil aileleriyle ilgili tartıĢmalar kısaca ele alınacaktır. 

Ural-Altay Dilleri Teorisi 

Ural ve Altay dillerinin kôken birliği gôrüĢü, genel olarak karĢılaĢtırmalı dil incelemelerinin 

geliĢtiği 18. yüzyılın baĢlarından itibaren tartıĢma konusu olmuĢ, bilimsel çalıĢmaların ilerlemesiyle, 

Türkiye‟deki yeni tarihli yayınlarda bile kabul edilmekle birlikte, doğru olmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

Bir savaĢ esiri olarak Rusya tarafından Sibirya‟ya sürgün edilmiĢ olan Ġsveç subayı P. von 

Strahlenberg, on üç yıl boyunca bu bôlgede dolaĢmıĢ ve bôlge halklarının dilleri ve kültürleriyle ilgili 

malzeme toplamıĢtır. �lkesine dôndükten sonra topladığı malzemeyi bir kitapta değerlendirmiĢ ve 

bôylece Ural-Altay dillerinin aynı ana dilden geldiği yônündeki tartıĢmanın da baĢlatıcısı olmuĢtur. 

Strahlenberg bôlgedeki halkların tümünü Tatar olarak adlandırmıĢ ve bunları altı bôlüme 

ayırmıĢtır: 

1. Fin-Ugorlar (Strahlenberg Uygur adını kullanıyor): Macarlar, Finler, Vogullar, �eremisler, 

Permyaklar, Votyaklar, Ostyaklar. 

2. Türk-Tatarlar: Tatarlar, Yakutlar, �uvaĢlar. 

3. Samoyedler. 

4. Moğollar ve Mançular: Kalmuklar, Mançular, Tangutlar. 
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5. Tunguzlar: Tunguslar, Kamasinler, Arinler, Koryaklar, Kuriller. 

6. Karadeniz ile Hazar denizi arasında yer alan halklar. 

YaklaĢık yüz yıl sonra M. A. Castrén‟in (1813-1852) yapmıĢ olduğu bôlümleme (1. Fin-Ugor, 2. 

Samoyed, 3. Türk-Tatar, 4. Moğol, 5. Tunguzca ve ağızları) gerçeğe daha yakındır. Gerçi Castrén 

Ural-Altay dillerinin akrabalığı konusuna hiç bir zaman kesin gôzüyle bakmamıĢ, sôzkonusu grubu da 

yalnız Altay dilleri olarak adlandırmıĢtır. Ama konuyla ilgili çalıĢmaları onu Ural-Altay dilleri 

araĢtırmalarının ônderi durumuna getirmiĢtir. 

KarĢılaĢtırmalı sesbilgisi yôntemini kullanarak Ural-Altay dillerinin gerçek durumunu ortaya 

koyan W. Schott olmuĢtur. Sôz konusu dilleri Ural ve Altay olmak üzere iki büyük gruba ayıran Schott, 

Ural grubunu Fin-Ugor ve Samoyed olmak üzere iki alt gruba, Altay grubunu da Türk, Moğol ve 

Mançu-Tunguz olmak üzere üç alt gruba ayırmıĢtır. Schott yalnız Ural-Altay dil birliği alanında 

çalıĢmamıĢ, daha sonra Ural dil birliğinden ayrı olarak incelenmeye baĢlanacak olan Altay dil birliğinin 

bel kemiğini oluĢturan Genel Türkçe z/Ģ, �uvaĢça r/l ses denkliklerini de tespit etmiĢ ve yine Altay 

dilleri araĢtırmaları açısından büyük bir ônem taĢıyan �uvaĢçanın sanıldığı gibi bir Fin-Ugor dili değil 

bir Türk dili olduğunu ilk kez ortaya koymuĢtur (De lingua Tschuwaschorum, 1841). 

AraĢtırmacıları Ural-Altay dillerinin aynı ana dilden geldiği gôrüĢüne gôtüren, bugün bir kısmının 

doğru olmadığını bildiğimiz ortak yônler de Ģôyledir: 

01. Ural-Altay dillerinin tümünde ses uyumu vardır. 

02. Kelimelerde erillik-diĢillik yoktur. 

03. Tanımlık (artikel) yoktur. 

04. Kelime yapımı ve çekimi eklerle olur. 

05. Ġsimlerin çekiminde iyelik ekleri kullanılır. 

06. Eylem biçimleri zengindir. 

07. �nekler yoktur, sonekler vardır. 

08. Sôzdiziminde tamlayan tamlanandan ônce gelir. 

09. Sayı sıfatlarından sonraki ad ôğesi çokluk eki almaz. 

10. KarĢılaĢtırmada üstünlük derecesi ayrılma durumu eki (-dan) ile yapılır. 

11. Ekeylem olarak “sahip olmak” değil “olmak” kullanılır. 

12. Pek çok Ural-Altay dilinde olumsuzluğu gôsteren ôzel bir eylem vardır. 
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13. Soru, ekle yapılır. 

14. Cümle bağlayıcısı olarak eylem biçimleri kullanılır. 

Bu benzerlikler yanında, Ural ve Altay dilleri arasında bazı düzenli ses denklikleri olduğunu 

kanıtlamaya yônelik etimolojiler de yapılmıĢtır. Ural-Altayca sôz baĢı ince `-sesi taĢıdığı ône sürülen 

Ģu iki kelime buna ôrnek olarak verilebilir: 

Fin. nolki “ağlamak”, Karel. `olgi ay. = �uv. |ul < *ç#l < *`#l “gôzyaĢı”, Ana Türkçe y#Ģ ay., Mo. 

nil-bu-“tükürmek”, nil-bu-(*r)-sun “salya; gôzyaĢı”, Mo. nisun < *nilsun “ağlamak”, Evenki. nilbirin 

“ıslak, yaĢ”. Macarca ny�l biçimine dayanarak genel Ural-Altayca biçim *`#l olarak tasarlanabilir. 

Fin. nylke- (*`-) “soymak, sıyırmak”, Lap. `elkis-“ayırmak” = Orta Türkçe yüli-“traĢ etmek veya 

olmak, kazımak”, Yak. sül-“sıyırmak”, Evenki `�l-“sıyırmak”, Mo. cülgü-“ovmak, sürtmek” (N. Poppe 

1977: 222-223). 

19. yüzyıl boyunca süren çalıĢmalar sonucunda Fin-Ugor dilleri alanında büyük ilerlemeler 

kaydedilmiĢ ve bu dillerin akrabalığı kanıtlanmıĢtır. Ancak Ural ve Altay dillerinin kôken birliği 

kanıtlanamamıĢtır. Bu arad Türkçenin eski dônemlerinden geçmiĢ çok sayıda kelimeye sahip olduğu 

için Macarcanın Türk dili tarihinin en ônemli kaynakları arasında sayıldığını da belirtmeliyiz. 

Szeged‟de bulunan Attila Jñszef �niversitesi Altayistik Bôlümü‟nde Osmanlı ôncesi dônemde 

Türkçeden Macarcaya girmiĢ olan kelimelerle ilgili bir sôzlük çalıĢması yürütülmektedir. Bilindiği gibi 

Macarcadaki Türkçe kelimelerin üç katmanı bulunmaktadır. Ġlki �uvaĢların ataları olan Bulgarlarla 

birlikte yaĢadıkları dônemden kalmıĢ olan ve bir r/l diline ait olmalarıyla kolayca ayrılabilen kelimelerin 

ait olduğu katmandır: gyümôlcs [d‟ümôlç] “yemiĢ”, �uv. |imQ| ay. Ġkincisi Macarların bugünkü 

yurtlarına gelmelerinden sonra Moğol istilası sonucu doğu Avrupa‟ya doğru çekilen Kıpçak kitleleriyle 

olan yoğun iliĢkileri neticesinde almıĢ oldukları daha çok kiĢi ve yer adlarından oluĢan Kıpçakça 

kelimelerin katmanıdır: Agböra [Agb�ra] “beyaz deve 

katmanı ise daha yeni tarihli olan Osmanlı Türkçesinden alınma kelimeler oluĢturur: kaapu, szak�l 

[sak#l] “sakal”. Bu projede Gombocz (1912) ve ondan sonraki çalıĢmalar da değerlendirilmektedir. 

Altay Dilleri Teorisi 

Altay dilleri yaygın gôrüĢe gôre Türkçe, Moğolca ve Mançu-Tunguzcayı, daha az kabul gôren bir 

gôrüĢe gôre ise Korece ile Japoncayı da içine alan dil ailesinin genel adıdır. Altay dil birliğini savunan 

araĢtırmacılar Korecenin bu birliğin bir üyesi olduğunu kabul etmektedirler. Ancak Japoncanın durumu 

Ģimdilik Ģüpheli sayılmaktadır. Orta Asya‟daki Altay Dağları ve çevresi bu dilleri konuĢan toplulukların 

anavatanı olarak kabul edilir ve Altay dilleri terimi de buradan gelir. 

Altay dilleri teriminin içeriği, 19. yüzyıldan bu yana ônemli değiĢiklikler geçirmiĢtir. �nceleri Altay 

dillerinin baĢka dil aileleriyle de akrabalığı üzerinde durulmuĢ, karĢılaĢtırmalı çalıĢmaların 

ilerlemesiyle bundan vazgeçildiği gibi Altay dillerinin soyca akrabalığı gôrüĢü de Ģiddetli eleĢtirilere 
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uğramıĢtır. Terim bugün kôken birlikleri kanıtlanmıĢ bir dil ailesini ifade etmekten çok, tarihte 

birbirleriyle yoğun iliĢkide bulunmuĢ ve ortak yapısal ôzellikler taĢıyan dillerle ilgili bir çalıĢma 

hipotezinin adı olarak kullanılır. 

Elliden fazla alt dile/lehçeye ayrılan Altay dillerinin en büyük kolu Türkçe, en küçük kolu da 

Mançu-Tunguzcadır. Altay dillerinden birini konuĢan toplulukların kurduğu devletler yanında �in, 

Rusya, Balkan ülkeleri, Ġran, Irak, Suriye, Ukrayna, Afganistan, Batı Avrupa‟nın geliĢmiĢ ülkeleri, 

Avusturalya, Ermenistan, Litvanya, Moldovya, Polonya, Tacikistan, Yunanistan gibi çeĢitli ülkelerde de 

Altay dillerinin alt dilleri/lehçeleri konuĢulmaktadır. 

Ortak  

�zellikleri 

Altay dilleri birçok ortak ôzelliğe sahiptir. Aralarında ônemli ses denklikleri bulunmaktadır. 

Hepsinde ses uyumları vardır. Bir kelimedeki ünlüler ile kalın ve ince varyantları da bulunan/g/, /k/, /l/ 

gibi sesler ya kalın ya da incedir: Tü. el-ler-im-den, kol-lar-ım-dan, Mo. monçag „boncuk‟ gibi. Ancak 

Mançu-Tunguzcada kimi kalın ve ince ünlü çiftlerinin kaynaĢması sonucu kalınlık-incelik uyumu 

kelime kôklerinde bozulmuĢ, eklerdeyse korunmuĢtur: Ma. biya < bıyaga „ay‟. Aynı Ģekilde �zbekçe, 

Yeni Uygurca gibi Türkçenin ses uyumu olmayan dillerin etkisinde kalmıĢ bazı kollarında da kalınlık-

incelik uyumu kısmen kaybolmuĢtur: �zb. kolide „elinde‟, Uyg. balileri < balaları „çocukları‟. Dudak 

uyumu ise Türkçe ve Moğolcada sonradan geliĢen bir ôzelliktir. Türkçe bir kelimede dar bir ünlü 

kendinden ônce gelen hecedeki ünlüyle düzlük-yuvarlaklık bakımından uyumludur: ev-in, gôl-ün. 

Moğolcada ise geniĢ ünlülü bir heceden sonra yine geniĢ bir ünlü gelir: ger-@s „ev-den‟, noyon-hs 

„bey-den‟. 

Altay dillerinin hepsi bitiĢkendir. Yeni kelimeler genellikle kelime kôküne ekler getirilerek türetilir: 

Mo. baya-lig = Tü. zengin-lik. Bir kaç ek arka arkaya gelebilir: yap-tır-ıl-ma-ma. Aynı Ģekilde cümlenin 

ôğeleri arasındaki dilbilgisi iliĢkileri de ekler yardımıyla gôsterilir: ev-in kapı-sı. Bir ekin, çoklukla tek bir 

anlamı veya iĢlevi vardır. BirleĢme yerleri genellikle açıktır. Sadece son ekler vardır; kelime ônüne 

veya içerisine eklenen ôn ek ve iç ekler yoktur. Mo. mori-d-hs-min („at-lar-dan-benim‟) = Tü. at-lar-ım-

dan. �neklerde de gôrüldüğü gibi ek sınrıları bellidir, ek sınırlarının tespitini zorlaĢtıran kaynaĢmalar 

yoktur. 

Sôz diziminde normal bir cümledeki unsurların sıralanıĢı ôzne-nesne-yüklem Ģeklindedir. 

Tamlamalarda, tamlayan tamlanandan ônce gelir. Sıfat tamlamalarında tamlayan ile tamlanan 

arasında hal, cinsiyet ve sayı bakımından bir uyum bulunmaz. �okluk bildiren sayılardan sonra gelen 

isimler çokluk eki almaz. Hint-Avrupa, Sami dilleri gibi büyük dil ailelerinde gôrdüğümüz gramatikal 

cinsiyet yoktur. 

Soyca Akrabalıkları 
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1730 yılında P. v. Strahlenberg tarafından Altay dillerinin Ural dilleriyle akraba olduğu ileri 

sürülmüĢtür. Bu yanlıĢ gôrüĢ kimi yayınlarda halen tekrarlanmaktadır. Hint-Avrupa dilleriyle ilgili 

çalıĢmaların dil akrabalığı konusunda getirdiği yeniliklerden sonra 19. yüzyılda Altay dilleriyle ilgili 

yayınların sayısında da artıĢ olmuĢtur. Ancak bu dônemde yapılan ve çok eksiği bulunan 

karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar, bugün sadece tarihi değere sahiptirler. Altay dilleriyle ilgili gerçek anlamda 

karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar, W. Schott‟la (1809-1889) baĢlamıĢtır. Altay dilleri araĢtırmalarının ilk 

devresi olarak gôrebileceğimiz 19. yüzyılın sonuna kadar olan dônemde W. Schott, H. Winkler, J. 

Grunzel, W. Bang gibi bilim adamlarının kaleminden çıkan bir dizi araĢtırma yayımlanmıĢtır. Bu 

dônem, J. Benzing‟e gôre J. Grunzel‟in Entwurf einer vergleichenden Grammatik der altaischen 

Sprachen nebst einem vergleichenden Wôrterbuch (Leipzig, 1895) adlı eseriyle sona erer. Sôzü 

geçen kitaptaki ses bilgisi verileri Altay dillerinin karĢılaĢtırmalı ses bilgisi olmaktan çok uzaktır. 

Morfolojiye dair veriler ise Altay dillerinin akrabalığından çok akraba olmadıklarını ispat edecek 

türdendir. Sôz dağarcığında ortak gôrünen kelimelerin bir kısmı alıntıdır; diğerlerinin de alıntı olmadığı 

kesin değildir. Grunzel‟in bu eseri, karĢılaĢtırma çalıĢmalarının henüz erken olduğunu, ayrıntı 

çalıĢmalarına devam edilmesi gerektiğini açıkça gôsterir (Benzing 1953). 

Altay dillerinin akraba olduğu gôrüĢünü delillerle ilk defa Ramstedt ileri sürmüĢtür. BaĢlangıçta 

Ana Altay dili gibi bir dilin varlığından Ģüphe eden ve Türkçe ile Moğolca arasındaki ortak unsurların 

yüzyıllar boyunca süren karĢılıklı kelime alıĢveriĢinin bir sonucu olduğuna inanan Ramstedt, daha 

sonra Türkçe, Moğolca ve Mançu-Tunguzcanın akraba oldukları, Ana Altay dilinden türedikleri 

sonucuna varmıĢtır. Akrabalık teorisi, Ramstedt‟ten sonraki en hararetli taraftarlarını onun ôğrencileri 

P. Aalto ve N. Poppe ile dil ailesinin sınırlarını Japoncayı da içine alacak Ģekilde geniĢleten R. A. 

Miller‟de bulur. Altay dillerinin akrabalığına taraf olanlar arasında K. H. Menges, M. R�s�nen, O. 

Pritsak, N. A. Baskakov, T. Tekin, Osman Nedim Tuna gibi bilim adamlarını da sayabiliriz. Türkiye‟de 

saha ile ilgili araĢtırmalarda bu teori genel olarak kabul gôrür. 

Akrabalık teorisinin belkemiğini bu diller arasındaki ses denklikleri oluĢturur. Bu ses denklikleri 

arasında da z/Ģ ve r/l denkliklerinin ayrı bir yeri vardır. Genel Türkçe z/Ģ‟ye karĢılık r/l sesleri yalnız 

Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecede değil, bir Türk dili olan �uvaĢçada da bulunur: Genel Türkçe 

WıĢ= �uv. hQl; Genel Türkçe Wız = �uv. hQr. �uvaĢça r/l seslerinin Genel Türkçede z/Ģ seslerine 

denk geldiği ilk olarak W. Schott tarafından farkedilmiĢtir. Daha sonra, Altay dilleri arasındaki birçok 

ses denkliğinin bulucusu olan Ramstedt, Türkçe ile Moğolca arasında da bu denkliğin bulunduğunu 

gôstermiĢtir: Tü. yaz-„yazı yazmak‟ = Mo. ciru „iĢaret koymak‟, Tü. yaĢur-„ôrtmek‟, = Mo. dalda „saklı, 

gizli‟. Bu ses denkliğinde, r/l seslerinin mi yoksa z/Ģ seslerinin mi? ônce olduğu konusundaki 

günümüze kadar süregelen tartıĢmalar, E. Yılmaz‟ın �uvaĢça �ok Zamanlı Sesbilgisi adlı 

çalıĢmasında ôzetlenmiĢtir. Ramstedt, bundan baĢka Moğolca kelime baĢı n-, `, d,-c-ve y-‟nin‚ �uv. |-

‟ye, Genel Türkçede ise y-‟ye denk geldiğini ileri sürmüĢtür: Eski Tü. yaz, Türkm. y#z „ilkbahar‟ = Mo. 

niray „taze, yeni doğmuĢ‟ = Man. `#rHun „genç, taze, yeĢil‟ = Ko. nyerim „yaz‟ = �uv. |ur „ilkbahar‟ Mac. 

ny�r „yaz‟; Eski Tü. yaĢ-„gizlemek, saklamak‟ = Mo. dalda „gizli, saklı; gizlice‟ = Man. dali-„ôrtmek, 

gizlemek‟ = Evenki dal-„ôrtmek‟. Ramstedt, bunların yanında baĢka ses denkliklerini de bulmuĢ, 
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eklerle ilgili birçok sorunu araĢtırmıĢ, karĢılaĢtırmalı Altay dil bilimi alanının çeĢitli hususlarını ele alan 

yazılar yayımlamıĢtır. Ona gôre Ana Altay dilinin en az dôrt ağzı vardır: Ana Korece, Ana Türkçe, Ana 

Moğolca ve Ana Mançu Tunguzca. Bunlardan Ana Korece ile Ana Türkçe asıl dil alanının kuzey 

kısmında bulunuyorlardı. Yine Ana Mançu-Tunguzca ile Ana Korece bu alanın doğu kısmında, Ana 

Türkçe ile Ana Moğolca da batı kısmında konuĢuluyordu. Ramstedt‟ten sonra Altay dilleri teorisinin en 

ateĢli savunucularının baĢında gelen N. Poppe yazmıĢ olduğu Altay dillerinin karĢılaĢtırmalı 

gramerinde ses denkliklerini içeren çok sayıda ôrnek vermiĢtir. Bunlardan bir kaçını Ģôyle 

sıralayabiliriz: 

Genel Tü. taĢ = Mo. çila-Eun <*tılag�n “taĢ” = Halha çul�, Buryat. Ģul�] = Ko. tol “taĢ” = �uv. 

çul “taĢ”<*tial < *t#l. 

Genel Tü. yaĢ, = Mo. nilka „küçük, genç, taze‟, Bur. `ulgar < nilugar <`alugar “kaygan, ıslak” = 

Goldi nealun, `alun “taze, çiğ” = Kor. nalket “çiğ” 

Türkçe buzağı = Mo. biragu = Buryat. bur� = Even. beru “teke” = �uv. pPru“dana” (Poppe 

1960, 21, 77). 

KarĢılaĢtırmalı araĢtırmalarda Moğolca ile Türkçe arasında baĢka ses denklikleri yanında kimi 

yapım ve çekim eklerinin de ortaklığı ileri sürülmüĢtür. �rnekler için bkz. Tuna 1992, 37. 

Altay dillerinin bir ortak dilden türediğini savunanlar için bu denklikler, iki dilin akrabalığını kesin 

olarak ispat etmeye yetmektedir. Ama bu iki dilde karĢımıza çıkan ortak yapım ve çekim eklerinin çok 

azının Tunguzcada gôrülmesi bir tarafa, iki dil arasındaki ses denkliklerini gôsteren kelimelerin bu ses 

geliĢmelerinden sonraki bir dônemde ôdünçlenmiĢ olmadıkları da kesin değildir. Altay dilleri 

tartıĢmalarına, ôzellikle r/l ve z/Ģ meselesiyle ilgili yazılarıyla katılan Talat Tekin, Doerfer‟in teori karĢıtı 

gôrüĢlerini eleĢtirdikten sonra, Altay dillerinin soyca akrabalığının henüz kesin olarak ispat edilmemiĢ 

sayılabileceğini, fakat Altay dilleri teorisine karĢı olanlardan hiç kimsenin Ģimdiye kadar bir dilcinin 

kabul edebileceği deliller gôstererek, bu teoriyi çürütemediğine iĢaret etmiĢtir. 

Korecenin durumuyla ilgili olarak ise Han-Woo Choi‟un çalıĢmalarına bakılabilir (1985, 1989). 

AraĢtırmacı Korecenin sesbilgisi ve biçimbilgisi açısından diğer Altay dilleri ile olan iliĢkisini gôsteren 

ve kendisinden ônce bu alanda yapılmıĢ dağınık çalıĢmaları toplamıĢ olduğu iki ayrı çalıĢma 

yapmıĢtır. Japoncanın durumu açısından ise R. A. Miller‟in çalıĢmaları dikkat çekicidir. Miller Ana 

Altayca (Genel Türkçede z ve Ģ seslerine denk gelen) r ve l seslerinin Japoncada da korunduğunu 

kanıtlamaya çalıĢmıĢtır. �rneğin: 1. Genel Türkçe sız-< *sır-; Eski Jap. siru “sıvı”, 2. Genel Türkçe toz 

< tor; Eski Jap. tiri “toz” vb. (Miller 1975: 164-165) (Tablo II). 

Akrabalık Teorisinin KarĢıtları 

Altay dillerinin akrabalık iliĢkileri baĢından beri tartıĢmalı olmuĢtur. Zaman zaman, tartıĢmalarda 

teori taraftarları, teoriye karĢı olanların bu dillerin akraba olmadıklarını, karĢı olanlar ise teori 
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taraftarlarının Altay dillerinin akraba oldukları yônündeki iddialarını ispat etmeleri gerektiğini ileri 

sürmüĢlerdir. ôzellikle 20. yüzyılın baĢlarından itibaren konuyla ilgili genel çalıĢmalarda araĢtırmacılar 

dikkatli davranmaya baĢlamıĢlar ve bu, mesela J. Németh, J. Deny gibi meĢhur isimlerin yazılarına 

koydukları baĢlıklarda da kendini hissettirmiĢtir. 

BaĢta Avrupalı Türkologlar ve Mongolistler olmak üzere birçok bilim adamı, çalıĢmalarında Altay 

dilleri terimini kullansalar bile bu dillerin soyca akrabalığının henüz ispat edilemediğini, olsa olsa bir 

Altay dilleri teorisinden sôz edilebileceğini sôylemiĢlerdir. Bunlara gôre ortak ôzellikler 13. yüzyıl 

ôncesinde Türkçeden Moğolcaya geçmiĢ alıntılardır. Moğolcadan Türkçeye geçmiĢ ôrnek yoktur. 

Ayrıca Altay dillerinde, alıntı kelimeyle ortak ana dilden gelen kelimeyi ayıracak sağlam ôlçütler 

bulunamamıĢtır. J. Benzing, Sir G. Clauson, G. Doerfer A. Rñna-Tas, A. M. ġçerbak gibi sahanın 

ônemli isimleri akrabalık teorisine karĢı Ģiddetli eleĢtiriler yôneltmiĢ, akrabalık gôrüĢüne tereddütle 

yaklaĢmıĢ veya akrabalığın kabul edilemez bir teori olduğunu dile getirmiĢlerdir. 

Teori karĢıtlarının akrabalık teorisi aleyhine ileri sürdükleri deliller arasında, dünyada akrabalığı 

kesin olarak ispat edilmiĢ dillerdeki ortak yônlerin Altay dillerinde bulunmaması baĢta gelir. Mesela 

akrabalığı ispat edilmiĢ dillerde küçük sayı adları ortaktır. Altay dillerinde ise birden beĢe kadar olan 

sayıların en eski Ģekilleri kabul edilenlerde durum, Doerfer‟e gôre Ģôyledir: 

Ana Türkçe Ana Moğolca Ana Tunguzca 

„1‟ *bNr *niken *emen 

„2‟ *@ki *Woyan *cnr 

„3‟ *�ç *Eurban *ılan 

„4‟ *dnrt *dôrben *dügin 

„5‟ *b@Ģ *tabun *tu`Eu 

GôrüldüĢü gibi „4‟ için kullanılan kelime dıĢında, sayı adlarında bir benzerlik yoktur. Bu da 

Doerfer‟e gôre Tü. /ô/= Mo. /ü/ses denkliği bulunmadığı için geçerli değildir. Altay dillerinin 

akrabalığını kabul edenler, sayılarda denklik bulunmamasına, Türkçe ve Moğolcanın gerçek anlamda 

sayı isimlerine sahip olmadığı Ģeklinde bir açıklama getirmiĢlerdir. 

Sayı adları yanında mevsim, gün gibi zamanla ilgili adlar, organ adları ve akrabalık adları da 

ônemli anlam gruplarıdır. Altay dillerinde burada da tam bir ôrtüĢme gôrülmez. 

Eklerdeki durum daha da karmaĢıktır. Ramstedt ve Poppe tarafından Altay dillerinin ekleri de 

karĢılaĢtırılmıĢ, tam akrabalığı ispat etmese bile sıkı bir yakınlığı gôsteren ôzellikler bulunmuĢtur. 

Ancak dikkat çekici olsalar bile, mesela isim çekim eklerinin esneklikleri ve ôdünçlenebilirlikleri 

yüzünden benzerliklere aĢırı bir değer biçilmemelidir. Nitekim kendinden ônceki kelimeye daha sıkı 
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bağlı olan fiil çekim eklerinde Altay dilleri arasında benzerlik yoktur. Doerfer isim çekim eklerini Ģôyle 

yorumlar (1963, 83 vd.): 

  Tü. Mo. 

Yalın durum -n -  

Ġlgi -yin,-u (n) -n 

Yônelme -a~-da -ga 

Belirtme -i (standart dil) ~Og (i) -g 

Bulunma -a~-da~-dur (i) -da ~-ta 

Ayrılma -(a) ça~-(da) ça -dan vb. -da ~dın 

Araç -war -n 

Zarf - -dı~-tı 

EĢitlik -ça 

Gôrüldüğü gibi isim çekim eklerinin bazılarında belirgin bir benzerlik vardır. Ancak bu ekler Altay 

dillerinin yapısı gereği kendilerinden ônceki isim kôklerine son derece esnek bağlandıkları için ôdünç 

alınma olasılıkları da yüksektir. Nitekim kendilerinden ônceki kôk ve gôvdeye daha sıkı bağlı olan fiil 

çekim eklerinde durum farklıdır (Doerfer 1963, 86). 

 Tü. Mo. 

GeniĢ zaman -r -mu 

Gôrülen geç. z. -d -ba 

�ğrenilen geç. z. -mıĢ -cugu 

Gelecek z. -daçı~-ga (y) ~-açak -ku 

Ġstek 1. tek. kiĢi -ayın -su (gay) 

Ġstek 1. çoğ. kiĢi -alım -su (gay) 

Kohortativ -alım -ya 

Emir 2. tek. kiĢi -~-gıl - 

Emir 2. çoğ. kiĢi -A -dkün 
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Emir 3. tek. kiĢi -zun -tugay 

Gôrüldüğü gibi bu ekler arasında hiç bir benzerlik yoktur. Ġkinci tekil kiĢinin eksiz olması akraba 

olmayan birçok dilde de gôrüldüğü için bir Ģey ifade etmez. 

Akraba diller geriye doğru gittikçe biribirine yaklaĢmalıdır. Oysa Türkçeyle Moğolca geriye doğru 

gidince yapıca birbirinden uzaklaĢmaktadır. Mesela Eski Moğolcada çokluk bildiren sayılardan sonraki 

isim de çokluk eki alabilmektedir. Aynı Ģekilde çokluk bildiren isimlerden ônceki sıfat da çokluk eki alır; 

yani tamlayan ve tamlanan arasında sayıca uyum vardır. Sıfatın yeri oldukça serbesttir. Zamirde ve 

fiilde „biz ikimiz‟ ile „biz hepimiz‟ arasında ayrım yapılmaktadır. Gramatik cinsiyet bulunmaktadır. 

Sonuç olarak Türkçe ile Moğolca günümüze doğru geldikçe biribirine yaklaĢmakta, eskiye doğru 

gittikçe biribirinden uzaklaĢmaktadır. Bu da akraba dillerdeki duruma ters düĢmektedir. 

Akrabalık teorisinin en Ģiddetli karĢıtlarından biri olan G. Doerfer akrabalığı kesin olarak ispat 

edilmiĢ dillerden hareketle, iki dilin akraba olduğunu ileri sürebilmek için gerekli onaltı Ģart belirlemiĢ, 

Altay dillerinin bu Ģartları yerine getirmediğine iĢaret etmiĢtir (1963, 64 vd.). Bunlar, ôzetle Ģôyledir: 

1. Ses olarak benzer, ses taklidi olmayan, tesadüfen ôrtüĢmeyen kelimeler bulunabilmelidir. 2. 

Ses kuralları tespit edilmeli ve buna sıkı sıkıya uyulmalıdır. 3. Ses kuralları istisnasız olmalıdır. 4. Ses 

yapısı ve anlamca tam denklik prensibi gereğince geride yeterli sayıda (birkaç yüz) karĢılaĢtırılabilir 

kelime kalmalıdır. 5. AraĢtırılan kelimeler, her iki dilde ortak, belli sistematik gruplarda bir araya 

getirilebilmelidir. Sıkça ôdünç alındıkları için unvanlar ve ôzel isimler, hiç akraba olmayan dillerde de 

ortak olabilen yansıma kelimeler ve zamirler buraya dahil değildir. 6. Akrabalığı ispat için yaygın olan 

kelimeler karĢılaĢtırılmalıdır. 7. Akraba dillerde morfolojik ôzellikler de karĢılaĢtırmada kullanılmalıdır. 

8. Akraba diller tarihte geriye doğru gidilince biribirine yaklaĢmalı, uzaklaĢmamalıdır. 9. Yalnız dil 

coğrafyası bakımından yakın bôlgelerde gôrülen kelimeler karĢılaĢtırılmamalıdır; bu durumda bir 

dilden ôbürüne ôdünçleme olma ihtimali yüksektir. 10. Sadece 13. yüzyıl ôncesi Türkçe kelimeler 

karĢılaĢmada kullanılabilir. 11. Yalnızca kôkler ya da ekler karĢılaĢtırılabilir; ikisinin birleĢtiği Ģekiller 

karĢılaĢtırmada kullanılamaz. 12. KarĢılaĢtırmada mümkünse sesçe tesadüfen ôrtüĢen kelimeler 

değil, anlamca aynı olan bütün kelimeler kullanılmalıdır. 13. O anda bulunan bir hipotezin ispatı için 

yıldızlı; yani belgelenememiĢ biçimler kullanılamaz. 14. KarĢılaĢtırmada sôz konusu dillerin en eski 

biçimleri kullanılmalıdır. 15. Akrabalık ve ôdünçlemeyi biribirinden ayıracak açık ôlçütler bulunmalıdır. 

16. Akraba kabul edilen dillerin hepsi arasında doğrudan bir bağlantı olmalıdır. Oysa Türkçe ile 

Tunguzca arasında doğrudan bir bağ yoktur. 

Doerfer bu Ģartları ve gerekli açıklamaları sıraladıktan sonra, Altay dillerinin akrabalığından bu 

ôlçütlere gôre geriye bir Ģey kalmadığı gôrüĢünü dile getirir. Teori karĢıtları, buraya kadar 

sôylenenlerden baĢka eleĢtirilerde de bulunmuĢlardır. Teori taraftarları ise, bu eleĢtirilere karĢı Altay 

dillerinin ortak yônlerinin ayrılan yônlerinden daha fazla olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Bunlar arasında 

yer alan ve Altay dilleri tartıĢmalarına, ôzellikle r/l ve z/Ģ meselesiyle ilgili yazılarıyla katılan Talat 

Tekin, Doerfer‟in teori karĢıtı gôrüĢlerini eleĢtirdikten sonra, Altay dillerinin soyca akrabalığının henüz 
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kesin olarak ispat edilmemiĢ sayılabileceğini, fakat Altay dilleri teorisine karĢı olanlardan hiç kimsenin 

Ģimdiye kadar bir dilcinin kabul edebileceği deliller gôstererek, bu teoriyi çürütemediğine iĢaret 

etmiĢtir. 

Kolları 

Türkçe, Altay dillerinin en büyük koludur. �ç dil içinde en eski yazılı kaynaklara sahip olanı, aynı 

zamanda en iyi araĢtırılmıĢ olanıdır. �zellikle 1893 yılında V. Thomsen tarafından Eski Türk 

yazıtlarının okunması, Türkçeyle ilgili araĢtırmalara büyük bir canlılık getirmiĢtir. Türkçe aĢağıda da 

gôrüleceği gibi çok geniĢ bir alanda, zaman zaman yapı bakımından kendisinden çok farklı dillerin üst 

dil olarak kullanıldığı bôlgelerde konuĢulmaktadır. Bilinen tarihi içerisinde birçok dil ile karĢı karĢıya 

gelmiĢ, onları etkilemiĢ, kendisi de onlardan etkilenmiĢtir. Türkçeyi anadili olarak konuĢanların sayısı 

hakkında, Türkçenin konuĢulduğu bôlgelere ait güncel veriler olmadığı için kesin bir Ģey sôylemek 

mümkün değildir. Karaimce, Karagasça gibi kimi lehçeleri kaybolmaktadır. En son keĢfedilen kolu, 20. 

yüzyılın ikinci yarısından sonra ciddi olarak araĢtırılan, Orta Ġran‟da tahminen 28.000 kiĢi tarafından 

konuĢulan Halaççadır. Türkiye Türkçesi ise Türkçenin en fazla konuĢanı olan koludur. 

Türkçenin alt dilleri/lehçeleriyle ilgili W. Radloff, G. J. Ramstedt, L. Ligeti, N. Poppe, J. Benzing, 

K. H. Menges, G. Doerfer, R. Rahmeti Arat gibi bilim adamlarınca yirminin üzerinde sınıflandırma 

denemesi yapılmıĢtır. G. Doerfer, Türkçenin alt dillerini/lehçelerini; 1. �uvaĢ veya Bulgar Grubu, 2. 

Güney-Batı veya Oğuz Grubu, 3. Kuzeybatı veya Kıpçak Grubu, 4. Güneydoğu veya �ağatay Grubu, 

5. Kuzey veya Güney Sibirya Grubu, 6. Yakutça ve Halaçça olmak üzere altı gruba ayırmıĢtır. En son 

ve çok ayrıntılı bir sınıflandırma Claus Schônig tarafından yapılmıĢtır (1997-98). Ancak doğrudan 

konumuz olmadığı için burada bu çalıĢmayı tartıĢmak yerine Talat Tekin‟in çalıĢmasını ôzetlemek 

istiyoruz. Talat Tekin (1989) Türk dillerini altı ôlçüte gôre 12 alt gruba ayırmıĢtır. �lçütler Ģunlardır: 1. 

r/z ve l/Ģ denklikleri, 2. Sôz baĢındaki h-foneminin durumu, 3. Sôz içi ve sonundaki/d/foneminin 

durumu, 4. �ok heceli kelimelerin sonundaki-ıE/-ig ses gruplarının durumu, 5. Tek heceli kelimelerin 

sonundaki-aE ses grubunun durumu, 6. Kelime baĢındaki ı-foneminin durumu. Bu ôlçütlere gôre 

ortaya çıkan gruplar Ģunlardır: 

1. r-l- grubu: �uvaĢça, 

2. hadaW-grubu: Halaçça, 

3. ataH-grubu: Yakutça, Dolganca, 

4. adaW-grubu: Tuvaca, Karagasça, 

5. azaW-grubu: Hakasça, Sarı Uygurca, 

6. taElıE-grubu: Kuzey Altay diyalektleri, 

7. t�lu-grubu: Altayca, 
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8. thl�-grubu: Kırgızca, 

9. taElıW-grubu: �zbekçe, Yeni Uygurca, 

10. tawlı-grubu: Tatarca, BaĢkurtça, Kazakça, Karakalpakça, Nogayca, Kumukça, Karaçayca-

Balkarca, Karaimce, Baraba Tatarcası, Kırım Tatarcası, 

11. taElı-grubu: Salarca, 

12. daElı-grubu: Türkmence, Horasani, �zbekçenin Harezm-Oğuz diyalektleri, Azeri (KaĢkay-

Aynallu, Kerkük, Erbil ağızlarıyla birlikte), Türkçe, Gagauzca. 

H. Boeschoten (1998) tarafından yapılan bir çalıĢmadaki tahminlere gôre Türkçenin alt 

dillerinin/lehçelerinin konuĢulduğu ülke, hangi dilin/lehçenin konuĢulduğu ve konuĢanların sayısı, Ģu 

Ģekilde verilmiĢtir (Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan‟la ilgili sayılar güncelleĢtirilmiĢtir): Afganistan: 

�zbekçe (1.4 milyon), Türkmence (380.000), Kazakça (2.000), Karakalpakça (2.000), Kırgızca (500), 

AfĢarca (45.000).Avustralya: Türkiye Türkçesi (40.000) Azerbaycan: Azerice (6 milyon) Batı Avrupa 

�lkeleri: Türkiye Türkçesi (2 milyondan fazla) Bulgaristan: Türkçe (tahmini 1 milyon), Tatarca 

(11.000), Gagauzca (tahmini 5.000) �in: Uygurca (7 milyondan fazla), Kazakça (1 milyondan fazla), 

Kırgızca (140.000), Salarca (tahmini 74.000), Sarı Uygurca (5.000), Tuvaca (400) Ermenistan: 

Azerice (40.000) Gürcistan: Azerice (300.000) Irak: Irak Türkmencesi (tahmini 400.000) Ġran: 

Azerbaycanca (13 milyon), KaĢgayca (570.000), Horasani (400.000), Türkmence (500.000), Halaçça 

(28.000) Kazakistan: Kazakça (7.3 milyon), �zbekçe (350.000), Tatarca (340.000), Uygurca 

(245.000), �uvaĢça (23.000), Gagauzca (1.000) Kıbrıs: Türkçe (150.000) Kırgızıstan: Kırgızca (2.4 

milyon), �zbekçe (600.000) Litvanya: Karaimce (50) Makedonya: Türkiye Türkçesi (80.000) 

Moldovya: Gagauzca (150.000) Moğolistan: Kazakça (100.000), Uygurca (1.000), Tuvaca (6.000) 

Polonya: Karaimce (tahmini 20) 

Romanya: Tatarca (24.000), Türkçe (tahmini 24.000), Gagauzca (bilinmiyor) 

Rusya: Oyrotça, Teleütçe (52.000), Hakasça (58.000) ġorca (10.000), Tuvaca (200.000), 

Yakutça (400.000), Dolganca (5.000), �uvaĢça (1.1250.000), Tatarca (3 milyon), BaĢkurtça (1 

milyon), Kumukça (30.000), Nogayca (70.000), Karaçayca (70.000), Balkarca (40.000), Gagauzca 

(10.000) 

Tacikistan: �zbekçe (1.4 milyon) 

Türkiye: Türkiye Türkçesi (65 milyondan fazla) 

Türkmenistan: Türkmence (3 milyon), �zbekçe (350.000), Kazakça (80.000) 

Ukrayna: Karaimce (6), Gagauzca (32.000), Kırım Tatarcası (300.000) 

�zbekistan: �zbekçe (16 milyon), Karakalpakça (450.000), Kırım Tatarcası (200.000), Kazakça 
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(900.000), �uvaĢça (9.000) 

Yugoslavya: Türkiye Türkçesi (tahmini 20.000) 

Yunanistan: Türkiye Türkçesi (tahmini 120.000) 

Moğolca üç milyon civarında konuĢanıyla Altay dillerinin ikinci büyük kolunu oluĢturur. 10. 

yüzyıldan bu yana yazılı belgeleri vardır. Klasik Moğolca, Uygurlardan alınan alfabeyle yazılmıĢtır. 

Ancak 1240 yılında yazılan ve Türkçede Moğolların Gizli Tarihi adıyla bilinen meĢhur eser, Moğol 

yazısıyla değil, �in yazısıyla yazılmıĢtır. 14.-16. yüzyıllarda, ôzellikle çok sayıda Budist metin 

Moğolcaya çevrilmiĢ, bu arada Türkçe, Tibetçe ve Ġran dillerinden çok sayıda kelime Moğolcaya 

girmiĢtir. Klasik Moğolca 19. yüzyıla kadar devam etmiĢ ise de, 17. yüzyıldan itibaren yavaĢ yavaĢ 

Halha ağzından geliĢen konuĢma dili, merkezi bir yer almıĢ ve bugünkü standart Moğol yazı diline 

temel oluĢturmuĢtur. 

Moğolcanın alt grupları tartıĢmalıdır. Genel olarak Doğu ve Batı Moğolcası olmak üzere ikiye 

ayrılır. Doğu grubu Halha, Buryat ve �in‟deki Moğol �zerk Bôlgesi‟nde konuĢulan ağızlardan, Batı 

Moğolcası ise Oyrotça ve Kalmukçadan oluĢur. 

Halha Moğolcası Moğolistan Cumhuriyeti‟nde 700.000 üzerinde, Rusya‟da da 3.000 civarında 

insan tarafından konuĢulmaktadır. Ama Halha Moğolcasının bôlgeler üstü geçerliliği vardır. BaĢka 

Moğol grupları tarafından da kısmen anlaĢılır. Bu yüzden konuĢanlarının sayısının 1.5 milyonun 

üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 

Buryatça, Buryat �zerk Cumhuriyeti ile Rusya‟daki Baykal Gôlü‟nün kuzeyinde ve batısında 

konuĢulur. Ayrıca bunların doğusunda bulunan ve Halha Moğolcasına geçiĢ ağzı durumundaki 

Selenga ağzı da vardır. 1979 sayımında toplam 317.875 kiĢi anadili olarak Buryatçayı vermiĢtir. 1939 

yılından bu yana Kiril alfabesiyle yazılmaktadır. Agin Buryatlarının ağzı olan Horin ağzı yazı diline 

temel alınmıĢtır. 

Kalmukça, Kalmuk �zerk Cumhuriyeti baĢta olmak üzere Eski Sovyetler Birliği‟nde 1979 nüfus 

sayımına gôre 133.900 kiĢi tarafından anadili olarak konuĢulmaktadır. Bundan baĢka Kırgızistan‟da 

Issık Gôl yakınlarında yaĢayan bir grup Sart-Kalmukları da vardır. 1927 yılına kadar 1648 yılında 

S�ya Pandit‟in dini amaçlarla Kalmuklar için geliĢtirdiği Moğol yazısı kullanılmıĢ, 1923 yılında Kiril, 

1930 yılında Latin, 1938 yılında tekrar Kiril alfabesiyle yazılmaya baĢlanmıĢtır. 

Oyrotça, �in‟in Uygur �zerk Bôlgesi‟nde, Orta Asya‟nın değiĢik bôlgelerinde ve Moğolistan‟ın 

kuzeybatısında tahminen 100.000 insan tarafından konuĢulmaktadır. 

Bunların yanında büyük Moğol dillerinin uzağında kalmıĢ Moğol dilleri de vardır. Tibetçenin 

kuvvetli tesirinde �in-Tibet dil sınırında, tahminen 60.000 üzerinde konuĢanı olan Mongurca veya Tu 

dili, bunlardan birisidir. �in‟in Mançurya bôlgesinde konuĢulan ve Orta Moğolcanın birçok ôzelliğini 

korumuĢ olan Dagurca bir baĢkasıdır. Gene �in‟in Kansu bôlgesindeki MoğollaĢmıĢ Sarı Uygurlardan 
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tahminen 2000 kiĢinin konuĢtuğu Yugu, Afganistan‟ın Herat bôlgesindeki 3000 kadar Moğol‟dan 200 

civarında yaĢlının konuĢtuğu Moğol gibi Kansu bôlgesiyle Kuzey Tibet‟te konuĢulan daha baĢka 

küçük Moğol dilleri/lehçeleri de vardır. 

Mançu-Tunguzca, Altay dilleri ailesinin en küçük üyesidir. 19. yüzyıldan itibaren ciddi 

araĢtırmalara konu olmuĢtur. Bugün çok az konuĢanı olan Mançuca, 1115-1234 yılında Kuzey �in‟e 

hakim olan Kin-Hanedanı ile 1644-1912 yılları arasında �in‟de hüküm süren Ching hanedanını 

kuranların dilidir. Mançu yazı dili, 1625 yılında geliĢtirilmiĢ, en parlak zamanını 17. yüzyılda Pekin‟de 

yaĢadıktan sonra 18. yüzyıldan itibaren yavaĢ yavaĢ unutulmuĢtur. 

Bugün Mançu-Tunguzca aĢağı yukarı 70.000 kiĢi tarafından konuĢulmaktadır. Nüfusları az 

olmakla birlikte Mançu-Tunguzlar �in‟in kuzeyinden baĢlayarak, Moğolistan üzerinden Rusya‟nın 

kuzey sınırına, Sibirya‟ya ulaĢan çok geniĢ bir alana yayılmıĢlardır. Yakut �zerk Bôlgesi‟nde ôzellikle 

Yenisey, Hatanga, Tunguska, Lena, Amur vs. nehirleri boyunca Yakutlarla karıĢık olarak Tunguzlara 

rastlanmaktadır; sadece Tunguzların yaĢadığı bôlgeler de vardır. Ayrıca Kuzey Mançurya‟da 

Heilongjiang bôlgesiyle �in‟in Moğolistan �zerk Bôlgesi‟nde de Tunguzlar yaĢamaktadır. 

�ok geniĢ bir bôlgeye dağılmıĢ olmaları yanında pek az sosyal organizasyona sahip olmaları 

dilde aĢırı farklılaĢma olarak kendini gôstermektedir. Bu yüzden Mançu-Tunguzcanın alt gruplarının 

sayısını tam olarak sôylemek mümkün değildir. Bugün kuzey kolunu oluĢturan Tunguzca ve güney 

kolunu temsil eden Mançuca Ģeklinde iki büyük gruba ayrıldığı konusunda bilim adamları arasında 

belli bir fikir birliği vardır. Tunguz kolu Evenkice, Evence veya Lamutça, Negidalce, Solonca, Nanayca 

veya Goldice, Ulçaca, Orokça, Oroçice, Udehece; Mançu kolu da Mançuca, Siboca gibi alt kollara 

ayrılabilir. �oğu durumda iki dilli olan Mançu-Tunguzlar kendi anadillerini unutmaktadırlar. Bu yüzden 

Mançu-Tunguzca ôlmekte olan bir dildir. 1970 ila 1979 arasındaki verilere gôre Tunguzcayı ana dili 

olarak konuĢanların sayısı gerilemiĢtir. �zellikle Mançuca ortadan kalkmaktadır. 

Tunguzcanın kuzey kolunda yer alan Evenkçe, 1931‟den bu yana yazı dilidir. 1937 yılına kadar 

Latin, daha sonra Kiril harfleriyle yazılmıĢtır. 1979 nüfus sayımına gôre, Eski Sovyetler Birliği‟nde 

yaĢayan toplam 27.531 Evenki‟den 11.852 kiĢi ana dili olarak Evenkice konuĢmaktadır. Evenkler 

Kuzey Sibirya, Yakut �zerk Cumhuriyeti, Buryat �zerk Cumhuriyeti, Tamır �zerk Bôlgesi, Sahalin 

adası, Ġrkuts, Tomsk vs. gibi geniĢ bir alanda yaĢamaktadırlar. Kuzey �in‟de ve Moğolistan‟da 

Evenkiler vardır. 

Evence veya Lamutça Yakutistan‟da Kamçatka, �ukçi �zerk Bôlgesi, Magadan ve Ohotsk‟ta 

küçük yerleĢim birimlerinde, 1979 sayımına gôre 6965 kiĢi tarafından konuĢulmaktadır. 1931 yılından 

bu yana yazı dilidir. �nce Latin 1936 yılından sonra da Kiril harfleri kullanılmıĢtır. 

Negidalce AĢağı Amur bôlgesinde, 1979 sayımına gôre toplam 504 Negidal‟den 224‟ü 

tarafından ana dili olarak konuĢulmaktadır. 

Güney kolunda yer alan Nanayca (Eski adı: Goldice), 5.869 kiĢi tarafından ana dili olarak 
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konuĢulmaktadır. AĢağı Amur‟un kuzeyinde, ôzellikle Komsomolsk bôlgesinde ve kıyı Ģeridiyle �in-

Sovyet sınırında konuĢulmaktadır. Tunguz kolunun geri kalan ağızlarını konuĢanların sayısı binin 

altındadır. 
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Ġç Avrasya ve Türkçe KonuĢan Halkların Tarihleri / Doç. Dr. David 
Christian [s.402-408] 

San Dıego Eyalet �niversitesi Tarih Bôlümü / A.B.D. 

 

Türkçe konuĢan halkların tarihi Moğolistan‟dan Akdeniz‟e uzanan geniĢ bir bôlgede 

oluĢmuĢtur.1 Bu geniĢ doğal ortamın ekolojisi ve coğrafyası Türk tarihini nasıl ĢekillendirmiĢtir? 

Bu makalede, Türkçe konuĢan halkların siyasi tarihlerinin ônemli genel ôzelliklerini aydınlatmak 

için bu toprakları tanımlama konusunda bir yol ônereceğim. Bu tarihin ônemli bir bôlümü büyük 

Avrasya kara parçasının “Ġç Avrasya” ve “DıĢ Avrasya” olarak isimlendirdiğim iki belirli bôlgesinde 

yaĢanmıĢtır. Birçok farklı Türkçe konuĢan halkın tarihi Ġç Asya ve DıĢ Asya‟nın belirgin doğalarıyla ve 

bu iki bôlge arasındaki sınır toprakları arasında yaĢamanın tarihi deneyimiyle ĢekillenmiĢtir. Tabii ki, 

bu oldukça basitleĢtirilmiĢ bir modeldir. Ancak bir karikatür unsuru taĢısa da, bu yaklaĢık iki bin yıllık 

Türk tarihinin uzun dônemdeki gôrünümü konusunda yararlı bir düĢünce Ģekli olabilir. 

Türkçenin en eski konuĢanları Ġç Asya‟nın kurak ve seyrek nüfuslu alanlarında yaĢamıĢtır. 

Ancak en azından M. S ilk bin yılın ortasında, belki de daha ônce, Türkçe konuĢan grupların bir kısmı 

Ġç Asya sınırının ôtesine, DıĢ Asya‟nın daha yoğun nüfuslu tarımsal topraklarına yerleĢmeye 

baĢlamıĢtı. Bu geçiĢi yapan ilk Türkçe konuĢan grup Kuzey �in‟de bir hanedan kuran Tabgaçları ve 

belki de bugünkü Macaristan‟da kısa ômürlü bir imparatorluk kurmuĢ olan Hunları kapsar, her iki 

durumda da iktidardaki hanedanlar Türkçe dilleri konuĢmaktaydı. Tarihleri benzer bir seyir izleyen 

daha sonraki gruplar, Afganistan‟da ve Hindistan alt kıtasında ilk ônemli Türkçe konuĢan 

hanedanlıkları kuran Gaznelileri ve Ġran‟ın büyük bôlümü ile Anadolu‟yu yôneten ilk Türkçe konuĢan 

hanedanlık olan Selçukluları kapsar. Ġç Avrasya‟da bulunan Türkçe konuĢan halkların tarihlerinin Ġç 

Asya‟nın zorlu ekolojik koĢulları ile Ģekillenmesine rağmen, DıĢ Avrasya‟nın sınırlarında hanedanlık 

kuran gruplar kendilerini farklı ve daha zengin bir dünyada bulmuĢlardır. Artık büyük tarımsal nüfusa, 

antik Ģehirlere ve eski yônetim geleneklerine sahip toprakları kontrol etmeye baĢlamıĢlardır. Bu Türk 

devletlerinin ve hakimiyetleri altında olan insanların tarihi Ġç Avrasya geleneklerinin ve DıĢ 

Avrasya‟daki yônetim gerçekliklerinin bileĢiminden oluĢmaktadır. 

Bu makalenin geri kalan kısmı Ġç ve DıĢ Avrasya arasındaki bazı ônemli farklılıkları gôstermeye 

ve her iki bôlgede de Türkçe konuĢan insanların tarihlerini ĢekillendirmiĢ olabilen bazı yolları ortaya 

koymaya çalıĢacaktır. 

I. Ġç ve DıĢ Avrasya 

1. Farklı Coğrafyalar 

Ġngiliz coğrafyacı H. J. Mackinder‟in de vurguladığı gibi Avrasya “dünya-adası” iki ana bôlgeye 

ayrılır. Batı, güney ve doğu yônlerinde iyi sulanan DıĢ Avrasya‟nın kıyı burunlarına, uzak batıda 
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Avrupa‟dan Mezopotamya‟ya (Afrika çıkarılırsa açıkça bir burun), Hindistan alt kıtasına, Güney Doğu 

Asya‟ya ve uzak doğuda �in‟e kadar uzanır. Bu kara parçasının merkezinde Ġç Avrasya‟nın kuru, 

kıtasal “merkezi karası” bulunmaktadır.2 

GeniĢ bir açıdan bakıldığında, bu iki bôlge oldukça farklıdır. “DıĢ Avrasya‟yı” çevreleyen denizler 

bôlgeye yeterli yağmur ve ılımlı sıcaklık oranları sağlamaktadır (Daha yüksek enlemlerde olmasına 

rağmen Avrupa Kôrfez akıntısı sayesinde ısınır). Yeterli yağmur oranı, ılımlı sıcaklıklar ve yeterli 

güneĢ ıĢığı DıĢ Avrasya‟nın büyük bôlümünde yüksek ekolojik verimlilik yaratır. Bôylece, insanlar bir 

kez tarım yapmaya baĢladıklarında, nüfus yoğunlukları gôrülmeye ve DıĢ Avrasya‟nın farklı 

kısımlarına yayılmaya baĢlar. Buradaki yoğun nüfus sonrasında da Ģehirler, devletler ve okur-yazarlık 

oluĢmaya baĢlar. ġehirleri, devletleri ve yazılı belgeleriyle bu toplumlarda modern, arĢiv temelli tarih 

yazıcılığının ana konusu oluĢmuĢtur. DıĢ Avrasya tarihi Avrasya‟nın modern tarihçiliğini oluĢturmuĢtur 

ve ana konuları da yeterince tanıdıktır. 

Bunun aksine, Ġç Avrasya gôrece ihmal edilmiĢtir ve bôlgenin belirleyici ôzellikleri daha az 

tanıdıktır. Bu yüzden bu makalenin geri kalan kısmında Ġç Avrasya‟nın belirleyici ôzellikleri üzerinde 

durulacaktır. 

Ġç Avrasya‟yı gôzümüzde canlandırmanın en basit yolu eski Sovyetler Birliği‟nin tüm topraklarını, 

Moğolistan (Ġç ve DıĢ) ve �in‟in Sincan bôlgesiyle beraber düĢünmektir. Bu çok geniĢ bir bôlgedir 

ancak onu kendi düzenlilikleri ve belirleyici tarihi ile bütünsel bir tarihi bôlgeye oturtmak için üç haklı 

neden bulunmaktadır. 1) Bütün olarak Ġç Asya net Ģekilde tanımlanmıĢ sınırlara sahiptir; 2) Belirli bir 

topografyası vardır; ve 3) Belirli bir ekolojisi vardır. Bu faktôrlerin her biri Ġç Avrasya coğrafyasının, 

bôlgede ortaya çıkan toplumların ve devletlerin doğasının Ģekillenmesinde etkili olmuĢtur. 

Ġlk olarak Ġç Avrasya‟nın doğal net sınırları vardır. Güney sınırları boyunca, Kafkasya boyunca 

Karpatlar‟dan, Kopet Dağı ve Sincan Dağları‟na, etrafı dağlarla çevrilidir. Afrika ve Hindistan alt 

kıtasını taĢıyan tektonik plakalar ile Avrasya kara parçasının geri kalan parçasını taĢıyan tektonik 

plakalar arasındaki uzun süren, yavaĢ çarpıĢma sonrası oluĢmuĢlardır. �in ve Doğu Avrupa ile olan 

sınırlar boyunca, hudutlar fazla net değildir. Burada ekolojik ve iklimsel sınırlar topografya kadar 

ônemlidir; net Ģekilde belirlenmiĢ hudutlar yerine burada Kuzeydoğu �in ve Doğu Avrupa‟nın büyük 

bôlümünde karmaĢık uç beylikleri bulunmaktadır. Ancak bu ôzelliğiyle, Ġç Avrasya‟nın sınırlarını 

tanımlamak gôrece kolaylaĢmaktadır. 

Ġç Avrasya‟yı bütünsel tarihi bir bôlge olarak tanımlamamız için bir baĢka neden, içsel 

farklılığının büyük olmasına rağmen, bôlgenin oldukça farklı bir topografyasının olmasıdır. Bir 

kozmonotun perspektifinden, Ġç Avrasya, DıĢ Avrasya‟nın büyük bôlümüne gôre daha düz ve daha tek 

biçimlidir. Aslında, Ġç Avrasya dünyadaki en geniĢ düz alanları içerir. Doğu Sibirya‟da ve Moğolistan‟ın 

büyük bôlümünde, toprak değiĢken ve hareketlidir ancak burada hareket için pek az topografik engel 

bulunmaktadır. Ġleride de gôreceğimiz gibi bu düzlük büyük askeri ve siyasi ôneme sahiptir. 

�çüncü ônemli farklılık ekolojiktir. Ġç Avrasya‟nın iklimi büyük ôlçüde üç ana etkenle Ģekillenir: Ġç 
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Avrasya‟nın büyük bôlümünün kuzey enlemleri, Ġç Avrasya düzlüğünün boyutu ve Ġç Avrasya‟nın 

büyük bôlümünün denizden uzaklığı. Bu farklılıklar Ġç Avrasya‟nın ikliminin DıĢ Avrasya‟ya gôre büyük 

oranda daha soğuk, daha kuru olmasına neden olmuĢtur. Mackinder‟in belirttiği gibi, Avrasya‟nın 

“merkezi karası” Ocak ayında donan kısmıdır: 

“Merkezi Karayı grafiksel açıdan birleĢtiren ônemli bir fiziksel koĢul bulunmaktadır; tümü, hatta 

sıcak Mezopotomya‟yı yukarıdan gôren Ġran Dağları‟nın kıyısına kadar olan bôlge bile kıĢ dôneminde 

kar altında kalır. Ocak ayının bütününde ortalama donma sıcaklıklarının gôstergesi olan çizgi 

Norveç‟in güneyindeki Kuzey Burnu‟ndan, Norveç kıyılarındaki adaların içinden, Danimarka‟yı 

geçerek, Orta Almanya‟da Alplere, Alpler‟den de doğuya Balkan sırasına dek uzanır. Odessa Koyu ve 

Azak Denizi ve Baltık Denizi‟nin büyük bôlümü de her yıl donar. KıĢ ortasında, aydan da gôrüldüğü 

gibi geniĢ beyaz bir kalkan tüm merkezi karayı kaplar.”3 

Kuzey enlemleri demek daha az güneĢ ıĢığı demektir, bunun da anlamı daha az fotosentez ve 

daha kısa büyüme mevsimleridir. DıĢ Avrasya‟nın büyük bôlümünde ortalama yağıĢ yıllık 100 cm.‟nin 

üzerindeyken, Ġç Avrasya‟nın daha yoğun nüfusa sahip güney yarısında ortalama yağıĢ 25-50 cm. 

arasında değiĢkenlik gôsterir.4 Ġç Avrasya‟nın kendi içinde de iklimsel değiĢiklikler doğuya doğru 

gidildikçe çoğalır. Bütünsel olarak ele alındığında, kuruluk, kuzey enlemleri ve kıtasal iklimler Ġç 

Avrasya‟yı yaĢanması zor bir yer haline getirir. �zellikle burada tarım yapmak kesinlikle kolay değildir, 

bu yüzden de Ġç Avrasya, DıĢ Avrasya‟ya gôre daha düĢük nüfuslu bir yer olarak kalmıĢtır. 

2. Farklı Tarihler 

Bütünsel olarak ele alındığında coğrafi farklılıklar Ġç ve DıĢ Avrasya tarihlerinin binlerce yıl 

boyunca birbirinden farklı olmasına neden olmuĢtur. Aslında Avrasya tarihini bütünsel olarak 

tanımlayan yapısal bir ôzellik bulunsaydı bu sert, kuru ve düz olan iç kısım ve daha sıcak, nemli ve 

daha fazla yüksekliğe sahip olan modern zamanlara kadar Avrasya‟nın tarımsal uygarlıklarına yurt 

olmuĢ olan bôlge arasındaki ônemli farklılık olacaktır. Farklılık Paleolitik dônemde bile belirgindi, 

erken dônemlerde de insanlar (Neanderthaller istisnadır) Ġç Avrasya‟ya DıĢ Avrasya‟dan daha geç 

yerleĢmiĢler ve Ġç Avrasya‟da asla sürekli yerleĢimler kurmamıĢlardır.5 Neolitik dônemden beri bu 

farklılıklar her bôlgenin ônde gelen yaĢam biçimindeki farklılık Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır. Son bin yıla 

kadar, pastoralizm ve toplayıcılık yaĢam biçimi Ġç Avrasya‟nın büyük bôlümünü, tarımsal yaĢam ise 

DıĢ Avrasya‟nın büyük bôlümünü etkisi altına almıĢtır. Bütünsel olarak Ġç Avrasya DıĢ Avrasya‟ya gôre 

yoğunlaĢmanın çok daha zor olduğu bir bôlge olmuĢtur. Bu yüzden yoğun nüfusu destekleyici nitelikte 

büyük kaynaklar yaratmak daha zor olmuĢtur. �rneğin 500 yılında Avrasya‟da nüfus yoğunluğu ya da 

toprak kullanımının bir haritası DıĢ Avrasya‟nın büyük bôlümünün tarımsal topluluklar tarafından 

doldurulup, bu toplulukların da büyük nüfus ve birçok Ģehre sahip olduğunu gôsterirken, Ġç 

Avrasya‟nın büyük bôlümünün pastoral ya da avcı/toplayıcı topluluklardan oluĢtuğunu, bu yüzden de 

az bir nüfusa ve çok az büyük kasabaya ya da Ģehre sahip olduklarını gôsterir. 

II. Ġç Avrasya‟nın Siyasi Tarihini 



  584 

ġekillendiren Güçler 

Ġç Avrasya‟nın farklı coğrafyası ve ekolojisi Ġç Avrasya‟da ulus devlet tarihinin de oldukça farklı 

bir Ģekil aldığını gôsterir. Ġç Avrasya coğrafyası devlet oluĢum süreçlerini üç yolla ĢekillendirmiĢtir. 

Birincisi, Ġç Avrasya ve DıĢ Avrasya arasındaki sınırları tanımlayan topografik ve ekolojik fay hatları, 

bu sınırların ôtesinde siyasi geniĢlemeyi oldukça zor hale getirmiĢ ve bu sayede de Ġç Avrasya‟yı 

oldukça farklı bir yapıya, siyasi arenaya dônüĢtürmüĢtür. Ġkincisi, Ġç Avrasya‟nın büyük bôlümünde 

doğal savunma sınırlarının olmayıĢı, Ġç Avrasya devletlerine ağır bir savunma yükü bırakmıĢtır. 

�çüncüsü, Ġç Avrasya‟nın sert ekolojik koĢulları devletlerin sınırlı demografik ve ekonomik kaynaklarla 

tarım yerine pastoralizm üzerine inĢa edilmesine neden olmuĢtur. Bu etkenler bir araya getirildiğinde 

Ġç Avrasya siyasi tarihinin DıĢ Avrasya‟ya gôre oldukça farklı olmasına yol açmıĢtır. 

1. Ġç ve DıĢ Avrasya Arasındaki  

Sınır 

Ġç ve DıĢ Avrasya arasındaki sınır gerçek siyasi ve askeri sınırlarla oluĢmuĢtur. Bunun en iyi 

kanıtı Ġç Avrasya devletlerinin en güçlü olanlarının geniĢlemesinin DıĢ Avrasya‟nın sınırlarına doğru 

yavaĢlamıĢ ve kimi zaman da durdurulmuĢ olmasıdır. Diğer bir yônden yaklaĢıldığında, milattan ônce 

6. yüzyıldaki Achaemenidlerin zamanından 2. yüzyıldaki Han dônemine kadar DıĢ Avrasya 

imparatorlukları Ġç Avrasya‟da imparatorluk kurmanın aĢırı derecede zor olduğunu gôrmüĢlerdir. En 

geniĢ Ġç Avrasya imparatorlukları pastoralist kôkenli Hsiung-nu ve Türk gibi hanedanlar tarafından 

kurulmuĢtur. Büyük ôlçüde bu imparatorluklar yalnızca Ġç Avrasya sınırlarında geniĢlemiĢtir. Ġstisnalar 

vardır, ancak bunlar genel kuralı bozmaz. Moğol Ġmparatorluğu‟nun �in‟i, Irak ve Suriye‟nin büyük 

bôlümünü kapsadığı doğrudur. Ancak Ġç ve DıĢ Avrasya arasındaki sınıra doğru geniĢlemenin 

sonucu, imparatorluk hızla Ġç ve DıĢ Avrasya kısımlarına ayrılmıĢtır. Ġç ve DıĢ Avrasya arasındaki 

ekolojik fay hattı yalnızca Cengiz Han‟ın varisleri tarafından sınırlı ôlçüde gôz ardı edilebilir. 

Selçuklular gibi diğer imparatorluk hanedanları da bu ônemli sınırı geçmiĢlerdir, ancak onlar da Ġç 

Avrasya gelenekleriyle DıĢ Avrasya imparatorlukları kurma akıbetine uğramıĢlardır. Hiçbir devlet uzun 

süreli Ġç ve DıĢ Avrasya‟da birleĢik imparatorlukları kontrol etmeyi baĢaramamıĢtır. 

�zellikle dikkat çekici olan bir baĢka nokta da Ġç ve DıĢ Avrasya arasındaki fay hattının, 

sonunda Moskova ve Rus geniĢlemesiyle Ģekillenmesidir. Aslında bin yılın üzerindeki bir sürede bu 

yôrüngeyi tanımlamanın en kolay yolu Moskova, Rusya ve Sovyetler Birliği‟nin Ġç Avrasya‟nın büyük 

bôlümünü kapsayacak Ģekilde geniĢlemesidir. Sincan ve Doğu Avrupa‟daki birtakım istisnaların 

dıĢında, Rus geniĢlemesi Ġç Avrasya sınırlarında durmuĢtur. Ġki nedenden dolayı durmuĢtur. Ġlki, Ġç 

Avrasya‟nın bazı sınırlarında Rus orduları savaĢın doğasını değiĢtiren (bu durumun son dônemlerdeki 

ôrnekleri Sovyetlerin Afganistan‟ı iĢgalindeki baĢarısızlığı ve �eçenistan‟daki savaĢtır) dağ engelleri 

ile karĢılaĢmıĢtır. Ġkincisi, Avrupa, Türkiye ve �in gibi diğer sınırlarda Rus orduları farklı DıĢ Avrasya 

ekolojisine sahip bôlgelerle karĢılaĢmıĢtır. Bu yerler tarıma daha elveriĢlidir ve nüfusları da daha 

yoğundur, ellerinde tuttukları bu devletler Ġç Avrasya devletlerinin büyük bôlümüne gôre daha geniĢ 
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insani, ekonomik ve askeri kaynakları harekete geçirebiliyordu. Türkiye, Ġran ve �in gibi devletlere 

karĢı savaĢ bu yüzden demografik ve ekonomik açıdan ağır yükler taĢıyordu ve bunlar da Rusya‟nın 

Ġç Avrasya devletleriyle olan merhametsiz ancak daha hızlı ilerleyen savaĢlarından oldukça farklıydı. 

Rus tarihinde doğru olan Ģeyler genelde Ġç Avrasya‟nın siyasi ve askeri tarihi için de doğrudur, 

bu bôlgede ortaya çıkan devletler aynı anda hem Ġç hem de DıĢ Avrasya‟nın geniĢ topraklarını 

yônetmekte oldukça zorlanmıĢtır. Ġç Avrasya‟nın siyasi ve askeri tarihi DıĢ Avrasya‟nınki ile birbirine 

geçmiĢtir ancak birbirinden oldukça da farklı olmuĢtur. 

2. Düzlüğün Askeri �nemi 

Eğer Ġç Avrasya‟nın dıĢ sınırları daha kesin Ģekilde tanımlanmıĢ olsaydı, iç sınırları daha kôtü 

Ģekilde tanımlanırdı. Ġç Avrasya‟da, geniĢlemeci devletler bôlgenin aĢırı düz olmasından dolayı çok az 

engelle karĢılaĢmıĢtır. Bu askeri ve siyasi açıdan son derecede ônemlidir, çünkü coğrafya tek baĢına 

güçlü geniĢlemeci orduları durdurmakta çok az rol oynar. Ġç Avrasya‟da Moğol ordusu gibi bir ordu 

Ġngiliz kanalı, Akdeniz, Alpler ya da Himalayalar‟la karĢılaĢmamıĢtır. �zellikle kuzey ormanlarının 

güneyinde ordular geniĢ mesafelerle yol alabilirlerdi. Belki de bu tür savaĢ gôçlerinin en erken 

dônemdeki kanıtı Batı Moğolistan‟dan Finlandiya ve Karpatlar‟a uzanan arkeolojik bôlgelerdeki, 

„Seima-Turbino‟ kompleksinde bulunabilir.6 Bu milattan ônceki ikinci bin yılın ortasında baĢlar ve 

kuĢaklar boyu Ġç Avrasya‟nın doğu ucundan batı ucuna dolaĢmıĢ olan savaĢçı bir toplumun 

ilerlemesini gôsterir. 

Düzlük siyasi sınırları belirlemede coğrafyanın rolünün sınırlı, bôylece de savaĢın ôzellikle 

ônemli olduğu anlamına gelmektedir. Savunma yükünün coğrafya tarafından karĢılanmadığı ôlçüde, 

bu yükler devletler tarafından yônettikleri halktan toplanan vergiler yoluyla karĢılanacaktır. Bu Ġç 

Avrasya devletlerinin yônettikleri halklara aĢırı derecede yüklenmelerine yol açmıĢtır. Ancak bu 

argümanın ônemli bir yônü vardır, mali engelleri baĢarılı Ģekilde aĢan devletler, geniĢleme yolunda 

ônemli askeri olmayan engellerle karĢılaĢmadan, geniĢlemeyi ümit edebilirlerdi. Bôylece bin yılın 

üzerinde bir süre Ġç Avrasya ônemli geniĢ devlet oluĢumlarının yurdu olmuĢtur. Moğol ve Moskova 

Ġmparatorlukları ve altıncı yüzyılda Türk imparatorluğu gibi geniĢ kara imparatorluklarının Ġç 

Avrasya‟da ortaya çıkmıĢ olması tesadüf değildir.7 Ġç Avrasya topografyası bôlgedeki güçlü ve azimli 

devletlerin yüksek oranda vergi uygulamak ve genellikle de geniĢlemek ya da yok olmak zorunda 

kaldığı istikrarsız siyasi sınırlara yol açmıĢtır. Doğal savunma sınırlarının ardında uzun süreli 

gizlenmek DıĢ Avrasya‟ya gôre daha zordur. Diğer yandan, bu sorunlarla baĢa çıkabilen yôneticiler 

geniĢlemek için yeteri kadar alanları bulunduğunu fark etti. 

3. Ekolojik Yetersizliklerin  

Askeri ve Siyasi �nemi 

Ġç Avrasya‟nın ekolojik yetersizlikleri siyasi tarihini iki yolla ĢekillendirmiĢtir. Bir yanda Ġç 

Avrasya‟nın büyük bôlümünde hakim pastoral yaĢam biçimi savaĢ durumunda DıĢ Avrasya‟nın kôylü 
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yaĢam biçimine gôre daha iyi bir eğitim olanağı sağlamaktadır.8 Pastoral toplumların sürülerinin telef 

olmasına yol açan felaketler gibi ani felaketlere açık olması, pastoral yaĢamlarda baskınların düzenli 

bir ôzellik olmasına imkan verir. At üstünde yaĢam ve baskınlar birçok pastoral insanın (bazen 

erkekler kadar kadınlar da) temel askeri yetenekler açısından doğal bir eğitime tabi olmasına olanak 

vermiĢtir. Avcılık ve gôç sırasında çiftlik hayvanlarının elde tutulması lojistik ve düzenli güç egzersizi 

açısından değerli bir eğitim imkanı sunmuĢtur. Ancak pastoral halkın askeri baĢarılarının ana nedeni 

hareket yeteneklerinde yatar. SavaĢta, pastoral halk yüksek hızla düĢmanın zayıf noktalarına 

konsantre olacak Ģekilde geniĢ alanları kaplayabilir. Ekolojik açıdan konuĢursak, at üstünde pastoral 

yaĢam biçimi küçük nüfus birimlerinin askeri yeteneklerini geliĢtirir ve bunun geniĢ mesafelerde 

pratiğine olanak verir. 

�te yandan, Ġç Avrasya toplumları ciddi askeri ve mali zorlukları karĢılamak için aĢırı derecede 

sınırlı demografik, ekonomik ve hatta kültürel kaynaklara sahiptir. Bazı askeri avantajlara karĢın, Ġç 

Avrasya toplumları DıĢ Avrasya‟nın birçok bôlümündekine benzer güçlü devletler kurmak için gerekli 

kaynaklardan yoksundur. 

III. Ġç Avrasya‟da Devleti 

KuramsallaĢtırma 

Bu üç faktôrden biri, Ġç Avrasya ve DıĢ Avrasya arasındaki sınırın doğasının tüm Ġç Avrasya 

devletlerinin farklı devletler olmalarına rağmen tek bir devlet olarak tanımlanmasını sağlamasıdır. 

Ġkinci ve üçüncü faktôrler bu bôlgelerde ortaya çıkan devletlerin oldukça farklı ôzelliklere sahip 

olmasıdır. Aslında, Ġç Avrasya devletlerinin çoğunun ôzellikleri ôylesine farklıdır ki, bôlge tarihçileri ve 

siyaset kuramcıları açısından ciddi teorik sorunlar ortaya çıkar. 

Bu farklılıklar Ġç Avrasya‟da ilk ortaya çıkan devlet yapıları gôz ônüne alındığında oldukça 

netleĢir. Milattan ônceki ikinci bin yılda Orta Asya‟nın Mezopotamya‟sında güçlü Ģehir-devletleri ve 

milattan ônce ilk bin yılda da Sincan, Karadeniz ve Kafkasya‟daki ticaret yolları üzerinde benzer 

devletler ortaya çıkmıĢtır.9 Bunların hepsi Ģehir-devletleridir ve sulu tarımın ve ticaretin yapıldığı 

yerlerde kurulmuĢtur, bu yüzden de güç ve kaynakları sulamaya ve Ġpek Yolları coğrafyasına 

yakından bağlıydı.10 Bu bôlgeler küçük ve orta ôlçekte Ģehir-devletlerine sahipti ancak asla büyük 

imparatorluk sistemlerine sahip olamamıĢtır. 

Ġç Avrasya‟da ilk ortaya çıkan imparatorluk devleti pastorallık üzerine temellenmiĢtir. Bu çeĢit ilk 

devlet muhtemelen Han �in‟inin kuzey sınırlarında milattan ônce ikinci yüzyılda gôrülen Hsiung-nu 

Ġmparatorluğu‟dur. Milattan sonra altıncı yüzyılda, 6 ve 8. yüzyıllardaki Türk imparatorlukları da 

Moğolistan‟ı, Sincan‟ı ve bir dônem Orta Asya‟nın büyük bôlümünü hakimiyetleri altına almıĢlardır. Ġç 

Avrasya‟daki pastoral imparatorlukların en büyüğü tabii ki Moğol Ġmparatorluğu idi. Bunlar yenilmesi 

zor güçlerdi ancak gerçekten devlet miydiler? Sorun Ġç Avrasya ekolojisinin ve pastoralliğin 

demografik ve ekonomik mantığının bu devletlerin sınırlı ekonomik ve demografik temellere sahip 

olmasına yol açmıĢ olmasıdır. Bu da devlet literatürünü kaplayan tarım devletlerinden oldukça 
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farklıdır. 

Bu farklılıklar zor teorik problemlere yol açmıĢtır. Muazzam askeri ve siyasi güçleri 

düĢünüldüğünde bu tip pastoral imparatorlukların devlet olduğunu inkar etmek aptallık olur. Peki 

bunları en iyi Ģekilde nasıl tanımlar ve iĢleyiĢlerini nasıl anlarız? Bunlar geleneksel devletlere 

benzememektedir. Bu türlü sorunlar pastoral devletlerin belirgin ôzelliklerini tanımlama yolunda bir 

sürü çaba ile sonuçlanmıĢtır.11 

Pastoral gücün temeli pastoral yaĢam biçimlerinde oluĢan askeri yeteneklerde yatar. Ancak, Ġç 

Avrasya‟nın büyük bôlümünde gôrülen ekolojik yetersizlikler gôz ônüne alındığında, sıradan pastoral 

halkın askeri cesareti güçlü ve ayakta kalan devletler yaratılmasının açıklanmasında kendi baĢına 

yeterli değildir. Herodot‟un Darius‟un Ġskit ülkesini baĢarısız iĢgalini anlattığı ôrnekte de gôründüğü 

gibi geçici askeri ittifaklar oluĢturmak çok zor olmamıĢtır. Zor olan nokta, bunları devlet olarak 

adlandırılacak siyasi yapıya dônüĢtürmek için bir arada tutmak olmuĢtur. Thomas Barfield ve 

diğerlerinin gôsterdiği gibi, saldırıya maruz sınırların ve dar kaynak temelinin bileĢiminin anlamı hiçbir 

pastoral devletin yalnızca kendi kaynaklarıyla ayakta kalamayacağıdır. Güçlü ve sadık orduların 

devamı için yôneticiler kendi sınırlarının ôtesinde kaynaklar aramak zorundadır. 12 Bu yüzden „dıĢ‟ 

vergilendirme bu türlü devletlerde daha fazla kaynak temeline sahip olan tarım devletlerine gôre çok 

daha büyük bir rol oynar. Pastoral devletlerin mali yapıları kendi tebaalarının yanı sıra komĢu 

devletlerin kaynaklarına da dayanmak zorundadır. Bunu yapmanın iki yolu vardır: dıĢ vergilerin zorla 

alınması ve Ġç Avrasya‟da kıvrılan birçok ticari yolu vergilendirmek. Her iki strateji de iĢgale dayalı 

geniĢlemeyi destekler. Burada Nicola di Cosmo‟nun bu mantığı nasıl değerlendiği yer alır: 

“Ġç Asya‟nın imparatorluk tarihinde, dıĢ ekonomik kaynaklara ulaĢım, ister haraç, ticaret ya da 

vergilendirme yoluyla olsun, devlet oluĢumu için son derece ônemliydi. Aslında Ġç Asya tarihi bazı 

Asya yônetimlerinin ekonomik eriĢim noktalarını geniĢletme ve gôçebe olmayan toplumların ürettikleri 

kaynaklara ulaĢma ve kontrol etme yônünde yeni ve daha karmaĢık yollar geliĢtirme konusundaki 

artan yetenekleriyle ĢekillenmiĢtir. Uzun süreli kabileler arası askeri mücadeleler sonunda doğan Ġç 

Asya imparatorlukları devlet oluĢturma sürecinin yarattığı büyük askeri birlikleri ve saray maiyetini 

besleyebildikleri sürece kabile biçimi yônetimden çıkıp bir baĢka yônetim biçimi kuruyorlardı. Bu 

bağlamda, yerleĢik devletlerden alınan vergiler, ticari ortaklıklardan kar almak ya da büyük tarım 

nüfusundan vergi alarak düzenli bir gelir elde etmek devletin varlığı için en temel hakkıydı”.13 

“DıĢ vergilendirmenin” yalnızca kendi sınırları ôtesindeki kaynakları ve ticaret yollarını kontrol 

etmek anlamına gelmediğini de eklemeliyiz. Bunun anlamı yazı sistemleri, mali yôntemler ve 

bürokratik teknikler gibi kültürel kaynakları da dıĢarıdan almak anlamına gelmektedir. Yani bu noktayı 

genel olarak Ģôyle tanımlayabiliriz: KarĢılaĢtıkları güçlükler ve sınırlı kaynakları yüzünden, Ġç Avrasya 

devletleri DıĢ Avrasya‟nın tarımsal sınır topraklarında üretilen maddi, ticari ve kültürel kaynaklara bağlı 

olmak zorunda kalmıĢtır. 

�zetleyecek olursak: AĢırı Ģekilde saldırıya maruz kalma ve sınırlı kaynakların bileĢimi Ġç 



  588 

Avrasya devletlerinin büyük askeri güçlüklerle karĢılaĢtıkları ancak bunlarla mücadelede sınırlı 

kaynaklara sahip oldukları anlamına gelmektedir. Bu onların üç ana, yolla dıĢ kaynakları 

sômürmelerine yol açmıĢtır: Haraç almıĢlar, ticari yolları kontrol etmiĢler ve sınırlarının ôtesindeki 

kültürel ürünleri almıĢlardır. 

Thomas Barfield‟in savunduğu gibi tüm büyük pastoral devletler komĢu tarım devletlerinin 

düzenli sômürülmesine, kırılgan siyasi ittifakları bir arada tutabilmek için liderlerin ardından gelenlere 

dağıtabilecekleri kaynaklar ürettikleri bir sistem üzerine temellenmiĢtir. Tarımsal ya da kentsel 

topluluklara yapılan kısa süreli baskınlar pastoral ve tarımsal dünyalar arasındaki sınır topraklarına 

ôzgüdür, ancak bu hedeflere ulaĢmak için oldukça istikrarsız bir servet akıĢı sağlamıĢtır. Aynı Ģey 

ticaret için de geçerlidir. Bozkırlarda ortaya çıkan servet akıĢı ônemliydi, ancak büyük devletler 

oluĢturacak kadar değildir. Bunu yapmak için istikrarlı ve daha büyük kaynaklar gerekliydi, bunu 

yapmanın en iyi yolu da �in, Ġran ya da Bizans gibi güçlü komĢu devletlerle düzenli haraç ôdemeleri 

üzerinde gôrüĢmekti. Bu Barfield‟in “DıĢ Sınır Stratejisi” olarak tanımladığı Ģeydir.14 Büyük ve sürekli 

baskınlarla komĢuları tehdit etmek için gerekli istikrara sahip ittifakların yaratılmasına bağlıydı. Eğer 

büyük Hsiung-nu lideri Motun ya da ilk Türk Ġmparatorluğu‟nun kurucuları Bumin ve Ġstemi gibi kiĢiler 

dôneminde olduğu gibi bu türlü bir bütünlük elde edilebilseydi, kimi zaman �in Ġmparatorluğu gibi bir 

devleti bile düzenli ve büyük miktarlarda haraç ôdemeye zorlamak mümkün olabilecekti, bunlar da 

bôlgesel ittifakları daha istikrarlı bir siyasi sistem içinde tutabilecek mali temel oluĢumunu 

sağlayabilecekti. BaĢarılı Ģekilde yürütüldüğünde, DıĢ Sınır Stratejisi tarım topluluğu olan komĢunun 

bozkırlara kaynak toplayıp gôndermek gibi zorlu bir mali iĢi yapması için yeterli olmaktaydı. 

Ancak Barfield „Ġç Sınır Stratejisi‟ olarak adlandırdığı bir baĢka strateji daha tanımlamıĢtır. Bu 

„DıĢ Sınır Stratejisi‟ için yeterli baskı uygulayamayacak pastoral liderler için uygundur. Ġç Sınır 

Stratejisi tarımsal bir hakime daha fazla yaklaĢmayı ve para yardımı karĢılığı paralı askerlik yapmak 

gibi sembolik olarak bir dereceye kadar ona tabi olmayı içerir. Her iki oyun da karmaĢıktır ve 

beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Ancak Ġç Sınır Stratejisi genelde tarımsal hakimin siyasetlerinde 

daha fazla yer almayı içerir. Ve bazen bu yolla, pastoral paralı askerler eski beylerinin topraklarını 

yônetmeye baĢlar. Bu yolla Selçuklular gibi tarımsal hakimlerin paralı askerleri olarak hizmet veren 

gruplar Ġç Avrasya sınırları ôtesinde daha geniĢ tarım devletlerini yônetmeye baĢlamıĢtır. ĠĢte bu 

mantık, sonunda, pek çok pastoral liderin Ordos‟tan Afganistan‟a ve sonunda Anadolu‟da, DıĢ 

Avrasya sınır topraklarında hakim hanedanlar kurmalarına yol açmıĢtır. 

Sonuçlar: Ġç ve DıĢ Avrasya ve Türkçe KonuĢan Halkların 

Siyasi Tarihleri 

Bu makalede olduğu gibi Ġç ve DıĢ Avrasya tarihlerini birbirinden ayırmak Türkçe konuĢan 

halkların tarihleriyle ilgili üç geniĢ sonuç ortaya çıkarır. 

Ġlk olarak, en erken dônemdeki Türkçe konuĢan halklar büyük ôlçüde Ġç Avrasya‟nın ekolojisi 

tarafından ĢekillendirilmiĢtir. Yine bu halklar son dônemlere kadar Ġç Avrasya‟da hakim yaĢam biçimi 
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olan pastorallık; pastoral halk ile çiftçiler ve toplayıcılardan oluĢan komĢu topluluklar arasındaki 

karmaĢık iliĢkiler tarafından ĢekillendirilmiĢlerdir. Ġkincisi, Ġç Avrasya‟nın farklı ekolojisi en erken 

dônemlerdeki Türk yônetimlerinin de farklı biçimler almalarını beraberinde getirmiĢtir. Bu farklı 

biçimler pastoral yaĢam biçiminin askeri ve ticari gelenekleri ile bütünleĢmiĢ ve yine bu yaĢam 

biçiminde kaynakların kıtlığı ilk devletlerin Ġç ve DıĢ Avrasya‟nın tarımsal sınır topraklarında kaynaklar 

aramalarına zorlamıĢtır. Son olarak, aynı süreçler daha güçlü olan pek çok Türk hanedan liderlerinin 

niçin sonunda bu sınırları aĢıp, DıĢ Avrasya‟nın ekolojik açıdan zengin sınır topraklarında hakim 

olduklarını açıklamaya yardımcı olur. Tabgaçlar, Selçuklular, Gazneliler ve Moğollar gibi hanedanlar 

Ġç Avrasya‟daki yurtlarını Ġç Avrasya‟ya sınır topraklardaki büyük tarımsal imparatorlukları yônetmek 

için terk etmiĢlerdir. Ekolojik sınırın ôte tarafındaki değiĢen koĢullara hızla adapte olmuĢlar, ancak 

siyasi sembolizmlerinde ve tarihi geleneklerinde, Ġç Avrasya‟nın sert dünyasına ait hatıralarını asla 

tamamen unutmamıĢlardır. Bu Afganistan‟dan Anadolu‟ya uzanan Ġç Avrasya‟yla DıĢ Avrasya sınır 

topraklarında sıralanan Türk devletlerinin tarihi bir yôrüngesiydi. 

 

 

1 Bu makale baĢka yerlerde geliĢtirdiğim düĢünceleri ôzetler, ôrneğin „Inner Eurasia‟ as a 

Unit of World History‟, Journal of World History, Cilt. 5, no. 2 (Eylül 1994): 173-211; ve daha geniĢ 

Ģekilde A History of Russia, Central Asia and Mongolia: Cilt 1: Inner Eurasia from Prehistory to the 

Mongol Empire, „The Blackwell History of the World‟, Oxford: Blackwell, 1998; daha yeni bir makale, 

„Silk Roads or Steppe Roads? The Silk Roads in World History‟, Journal of World History, Cilt. 11, no. 

1 (2000), 1-26 Ġç Avrasya‟da gôrülen birçok değiĢim sisteminin tarihini açıklar. 

2 Mackinder‟in bazı düĢüncelerini ve sınıflandırmalarını kullanmıĢ olmama rağmen, benim 

argümanım pek çok yônden farklıdır. Mackinder‟in yazılarına en iyi giriĢ için: H. J. Mackinder, 

Democratic Ideals and Reality, ed. A. J. Pearce, N. Y.: Norton, 1962. 

3 Mackinder, Democratic Ideals, s. 110. 

4 R. N. Taaffe, „The Geographic Setting‟, D. Sinor, ed., The Cambridge History of Early 

Inner Asia, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, s. 35. 

5 Christian, A History of Russia, Central Asia and Mongolia, Bôl. 2, „First Settlers‟. 

6 E. N. Chernykh, Ancient Metallurgy in the USSR: The Early Metal Age, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1992, s. 215-32. 

7 ġimdiye kadar kurulan en büyük imparatorlukların bazılarının büyüklüğüne iliĢkin bazı 

tahminlere iliĢkin, bkn. R. Taagepera, „An Overview of the Growth of the Russian Empire‟, Russian 

Colonial Expansion to 1917, ed. M. Rywkin, Londra ve New York: Mansell Publishing, 1988, s. 4-5. 



  590 

8 Pastoral yaĢam biçiminin bazı askeri anlamlar için Walter, Goldschmidt, „A General Model 

for Pastoral Social Systems‟, L‟”quipe Ecologie et Anthropologie des Sociétés Pastorales, Pastoral 

Production and Society, Cambridge: Cambridge University Press, 1979, s. 15-27. 

9 Bkn. Christian, A History of Russia, Central Asia and Mongolia, cilt. 1, s. 107-13 ve 137-

41. 

10 Ġpek Yolları üzerine yeni bir araĢtırma için David Christian, „Silk Roads or Steppe Roads? 

The Silk Roads in World History‟, Journal of World History, 11: 1 (Spring 2000), s. 1-26. 

11 Bozkırlarda devlet oluĢumuna iliĢkin zorlu sorun üzerine iki ayrı tartıĢma için Nicola di 

Cosmo, „State Formation and Periodization in Inner Asian History‟, Journal of World History, 10 

(1999): 1-40, ve David Christian, „State Formation in the Inner Eurasian Steppes‟, David Christian ve 

Craig Benjamin, eds., Worlds of Silk Roads: Ancient and Modern, Silk Road Studies II, Turnhout, 

Belgium: Brepols, 1998, s. 51-76; bkn yine Thomas J. Barfield, The Nomadic Alternative, Englewood 

Cliffs: Prentice-Hall, 1993, ve A. M. Khazanov, Nomads and the Outside World, 2. baskı., Madison: 

University of Wisconsin Press, 1994. 

12 Thomas Barfield, The Perilous Forntier: Nomadic Empires and China, Oxford: Blackwell, 

1989. 

13 Nicola di Cosmo, „New Directions in Inner Asian History: A Review Article‟, JESHO 

(Journal of the Economic and Social History of the Orient), 42, 2 (1999): 247-63, s, 260‟dan 

alıntılanmıĢtır, aynı yazarın argümanını ôzetleyen „State Formation and Periodization in Inner Asian 

History‟, Journal of World History, 10 (1999): 1-40. 

14 Thomas Barfield, The Perilous Frontier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  591 

Türk Tarih Tezleri / Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan [s.409-423] 

Türk 2000 Vakfı BaĢkanı, Columbıa �niversitesi Eski �ğretim �yesi / Türkiye 

 

Cumhuriyet Devri 

Atatürk, Türk Tarih Kurumu‟nun kurulması için direktif verdiğinde (1932) Ģu hususların üzerinde 

durulmasını istemiĢti:1 

1- Türklerin Ġslamiyet sonrasındaki tarihleri bir hayli araĢtırılmıĢ ve okutulmuĢ olmasına rağmen, 

daha ônceki devirlerin tarihi karanlıkta kalmıĢtır. Ağırlık bu çağlar üzerinde olmalıdır; 

2- Türklerin medeniyete katkılarını Batı ink�r etmiĢ, Türklerin imajını daha çok savaĢçı ve hatta 

“barbar” olarak iĢlemiĢtir. Ġlk medeniyetlerde (Sümer, Elam, Etrüsk gibi) ve Ġsl�m Medeniyetinde ise 

Semitik ve Aryen (Hint-Avrupa) kavimlerine pay verilmiĢ, Türkler yok farz edilmiĢtir. Türklerin o 

çağlardaki rolü de belirtilmelidir; 

3- Türklerin anayurdunun Orta Asya olduğu ve o coğrafyada bugün de Türklerin yaĢadığı 

anlatılmalıdır; 

4- Türklerin ırkî yapıları ve brakisefal kafatasının ôzellik olarak ônemi:2 

Türk Tarih Kurumu‟nun ilk kadrosu, Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Dr. ReĢit Galip, Prof. Dr. 

Hasan Cemil �ambel, Prof. ġemsettin Günaltay, Kazanlı Prof. Yusuf Akçora ile Prof. Sadri Maksudi, 

Azerbaycanlı Prof. Ahmet Ağaoğlu, Atatürk‟ün manevi kızı Dr. Afet Ġnandan oluĢuyordu. �alıĢmalarda 

Prof. Dr. Fuat Kôprülü, BaĢkurt Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, Prof. Dr. ġevket Aziz Kansu, Ahmet Cevat 

Emre, Dr. Hamit Zübeyir, Prof. Dr. Remzi Oğuz Arık, Prof. Dr. Mükrimin Halil Yinanç, Prof. Besim 

Atalay katkıda bulunuyorlardı. Kongrelere davet edilen Avrupalı �n-Tarih uzmanları (ôzellikle Prof. E. 

Pittard, Landsberger, Eberhard) Türklerin ırkı ve ilk medeniyetleri üzerindeki rollerini belirtmiĢlerdir.  

Kurum Türk Tarih Kongreleri düzenlemiĢ, Belleten bültenleri ve eserler3 yayınlamıĢtır. Ġlk 2 

Kurultayın toplantılarını Atatürk bizzat izlemiĢti. Prof. S. Maksudî ile Prof. Z. V. Togan‟ın, 1917‟lede 

Rusya‟da (UFA Kongresindeki) siyasî çatıĢmalarının devamı gibi gôzüken kürsüden tartıĢmasına 

Atatürk müdahale ederek Dr. R. Galib‟in araya girmesini istemiĢtir. Tarihî farklı iddialar (okul Tarih 

kitaplarına da geçen ve Türk gôçlerini “Turan Ġç Denizinin kurulmasına” bağlayan ve S. Maksudî‟nin 

desteklediği tezle, bunun aslı olmadığını, bu çapta bir kurumanın çok daha eski jeolojik çağlarda 

cereyan ettiğini sôyleyen Z. V. Togan‟nın tezi kürsüde siyasî bir Ģekle dônüĢmüĢ,4 Z. V. Togan‟a 

yeniden sôz verilmeyince istifa edip Almanya‟ya (Bonn �niversitesine) gitmiĢtir. 

*** 

O devrin tarih faaliyetleri arasında Ġslam medeniyetinin Türk dahileri Farabî, ve El Biruni‟den 
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ayrıca Ġbni Sina etraflıca iĢlenmiĢtir. 

Cumhuriyet‟in ilk devrinde hazırlanan Ġlkokul, Orta Okul ve Lise Tarih ders kitapları Atatürk‟ün 

çizdiği yônde yayınlanmıĢ ve okutulmuĢtur. Anayurt Orta Asya, kuraklık sonucu Türk gôçleri, Türklerin 

brakisefal kafatası ôzellikleri5 ve Ġlk medeniyetleri “kuruĢları” etraflı olarak ôğretilmiĢtir. Yayınlanan 

Belletenler ve Türk Tarihi Kongreleri bu tezleri “ilmî” olarak iĢlemiĢlerdir. Ancak Türkiye‟de tarihçi 

olmayanlar -hatta bazı tarihçiler- bu iddiaları abartmıĢ, dünyadaki her medeniyetin Türklerin eseri ve 

tarihte her adı geçen nerdeyse her kavmin (Helenler, Romalılar, Keltler…vb.) Orta Asya Türk kôkenli 

olduklarını ileri sürenler olmuĢtur. 

Bu gidiĢe tepki olarak 1939‟dan sonra yazılan eserler ve toplanan Kongreler, gerçekten 

Türklerle bağlantısı olan Sümerler ve Etrüskler gibi medeniyetlerden ya hiç sôzetmemiĢ, ya da “belki”li 

tereddütler ône sürmüĢlerdir. Artık Hun, Gôktürk ve Osmanlı tarihleri üzerinde daha çok durulmuĢ, 

daha dengeli bir tarihçilik belirmiĢtir. 1960‟lardan sonraki tarihçiler içinde Selçuk ve Osmanlı 

müesseselerini açıkça veya dolaylı olarak Yunanlıların etkisine bağlayanlar (Ekrem Akurgal, Bozkurt 

Güvenç vs. ve Turgut �zal imzalı “La Turquie en Europe” kitabı, Paris, Plom 1988) ve Orta Asya 

bağlantısını arka plana alanlar (ôzellikle 1968‟den itibaren) olmuĢtur. 

2000‟li yıllarla birlikte ve ôzellikle 700. yıl dônümü dolayısıyle Osmanlı tarihini ele alan eserler 

yayınlanmıĢtır. (Yeni Türkiye‟nin 12 ciltlik Osmanlı Tarihi, birçok yayınevinin Osmanlı Tarihi ve 

Hammer tarihinin yeni ve tam basımı gibi).6 

Türk‟ün Adı ve Adları7 

T+R 

“Türk” adının çeĢitli Ģekillerini, tarih boyunca değiĢikliklerini, Türklere takılan farklı adları ve 

anlamları iyi anlaĢılmadığından karmakarıĢık isimler yanlıĢ sonuçlar vermiĢtir. 

Türk‟ün “T�RK” adı tartıĢmalı bir konudur. �nceleri bunun ancak 6. yüzyılda Gôktürklerle 

baĢladığı sanılmıĢtı. �inli‟lerin “T‟ukü-e” (Tukyu) Ģeklinde yazmaları okunup da, ardından Orhun 

yazıtlarının çôzülmesiyle, asıl adın “Kôk-Türük” (Gôktürk) olduğu ortaya çıkmıĢtı. 

Ancak, “Türk” kelimesinin çekirdeğini oluĢturan “T+R”, bazen de “T+R+K” (veya sadece “T+K”) 

sesinin daha eski kayıtlarda keĢfedilmesi bu adın 6. yüzyıldan ônce de kullanılmakta olduğunu 

gôsteriyor. 

Bu eski izi, M.�. 1400‟lerde de yakalıyoruz: Türk‟ler Orta Asya‟dan doğrudan doğruya (veya 

Sümer ilinden geçerek) ônce Kars civarlarına gelmiĢler, sonra Ege kıyılarına kadar gôçüp, orada 

denizci bir toplum haline gelerek Akdeniz‟e iyice açılmıĢlardır. Mısırlılar onlardan tarihlerinde, 

“baĢlarında tüyler takılı “TuruĢka” deniz savaĢçıları” diye bahsetmiĢlerdir. Hintliler bugün bile Türklere 

“TuruĢk” ve “Turuhka” dediklerine gôre Mısırlıların M.�. 1400‟lerde kullandıkları “TuruĢka” adının 

“Türk” kelimesinin bir Ģekli olduğunu kabul edebiliriz.8 �n Asya çivi yazılarında da var. 
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TürĢka‟kaların bir baĢka gôçü Ġtalya‟nın kuzey-batı bôlgesine yerleĢen ve M.�. 800‟lerde ünleri 

iyice parlayacak olan “Etrüsk”lerdir. Sonradan Romalıların taktıkları, kelime baĢı harflerini atarsak, 

“(E)Trüsk” kavim adıyla ve soykütükleri olan (R asena-Asena) bozkurt totemiyle karĢı karĢıya kalırız. 

ĠĢte bu “TR�SK” adı, “TURUġKA” gibi, Türk adının en eski izidir. Etrüsk‟ün Ġtalya‟daki diğer izleri 

de hep (E) ile değil (T) ile baĢlar: yaĢadıkları toprakların adı “Tuskan” idi (bugün de “Tuscany” denir). 

Kıyılarıyla baĢlayan denizin adı -bugün de- “Tirhen”dir.9 “Tirsen” ve “Turski” adlara da rastlıyoruz. 

�in‟e girip, �inlileri M. �. 1100‟den 400‟lere kadar yôneten Türk kôkenli �u/Su/�eu sülalesinin 

yıllığında ve Hintli Aryen‟lerin “Avesta” destanlarında “T+R”li kavim adları vardır. 

�in kayıtlarında M.�. 1100‟lerden itibaren ve ôzellikle M.�. 1328‟de kuzeyli kavimler arasında 

gôsterilen Tu-Kue, “Tik” ve “Ti”lerin de “Türk”-Tu-çüe‟leri ifade ediyor olabilir. Sinolog L. K. Katona‟nın 

1966‟da Sinologların Uluslararası Kongresinde verdiği bir tebliğde, �in alfabesineki “r” harfinin 

eksikliğini bir kere daha -ôrnekleriyle- kanıtlamıĢtır. “T” ile baĢlayan çeĢitli “kuzey boylarının”, sonunda 

hangi ekler gelirse gelsin, “T+r” Ģeklinde okunması doğrulanmıĢ oluyor. “Ti” ve Tik‟in bir baĢka Ģekli 

de �in arĢivlerinin Toba (Topa)lardan sôzeden kısmında Tu-Ku oymağının ve Hyung-nu hanedanının 

Tu-Ko menĢeinin “r” ile okununca “Turka” adı ortaya çıkıyor. 

Türkistan‟ın Semerkant yakınlarında “Tukhs” ve Tukhsici” adındaki kôyler (YAQUĠ, I, 828), EĢgil 

Bulgarlarının “Tukhsi” olarak anılması (Ġbn Fadlan 221, 222) Gene �in‟de, De Groot‟un sôzünü ettiği 

“Tok-sin” ile “Tik”lerin bir kolu olarak gôsterdiği (28-29) “Tso”lar, Sarı Yugar Türklerinin Kansu‟da 

“TürgüĢ” ve “TogĢı/Tukhsi” boyları (ZVT, 433, not 164) “r”li “r”siz telaffuzuyla “T+S+K” isim Ģekillerinin 

ne kadar yaygın olduğunu gôsteriyor. 

Yunanlılar çağında da bôyle izler buluyoruz: M.�. 480‟lerde yaĢamıĢ olan ünlü tarihçi 

Herodot‟un, “yurkae” ve “targitoes” diye yazdığı adın, 2. Plinius ile P. Mela‟da “turkae” Ģeklinde 

geçmesi, artık açıkça “Türk” adını çağırıĢtırıyor.10 

Truvalılarda “Tenkri‟ler” boy ismine rastlanıyor.11 Truva‟da ilk tabakalardaki halkın Türklerle 

akraba (Pelaj‟lar) tahmin ediliyor. Doğrudan doğruya Pelajlarda da “Turxum” Ģeklinde bir isme 

rastlıyoruz.12 

Bu kadar farklı yazılıĢı ve sôyleniĢi olan Türk adının aslî Ģekli ne olabilir? Benim de katıldığım 

Prof. Z. V. Togan‟ın gôrüĢü, kôk kelimenin “TUR” veya “T�R” olduğudur.13 Bunu “TURAN” 

kelimesinde gôrüyoruz. Ġranlılar (Persler, Medler) Türklere “Turanî” derlerdi.14 “TUR” ismine eklenen 

“an” eki tartıĢmalıdır. Ġlk akla gelen, “ülke” anlamıdır. Bugün de “Ġr+an, Afganist+an, Hindist+an, 

�zbekist+an, Türkist+an” Ģekli, ülke anlamlı olarak kullanılıyor. O zaman “Turan”, “Tur‟ların ülkesi” 

demek oluyor. Ancak, bir baĢka yoruma gôre, farsça‟da ve Macarca‟da “an”, çoğul eki olarak da 

kullanılıyor. Bunu kabul edersek, “Turan”= “Turlar”- yani millet adı oluyor. 

Eğer “Tur” yerine “Tür” Ģeklini alırsak, Hint-Avesta efsanesi dilinde “ik”in veya sadece “K”nın o 
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çağlarda yaygın olarak çoğul ifade ettiğini, bôylece ismin “Türk=Tür‟ler” olduğu sonucuna varırız. Az 

sonra da gôreceğimiz gibi, millet adları çok kere “türemek”ten ve “insandan olma” Ģeklinden 

oluĢtuğuna gôre bu yazılıĢ ve sôyleniĢ kuvvetli bir ihtimaldir. 

M.S. 420 ve 515 tarihli Pers metinlerinde (ayrıca, 580‟lerin Bizans kaynaklarında) artık Ģimdiki 

Ģekliyle “Türk” adı geçiyor (Ġsl�m Ansikl. 127/43). Oğuz Kağan destanı da, Hun çağını anlattığına 

gôre, Kağan‟ın tahtının yanıbaĢında bulunan bilge “Uluğ Türk”ten sôzeder. 

Artık “T�RK” adı, Ģimdiki Ģekliyle yaygınca kullanılmaya baĢlamıĢtır. “Türk” adının Türkler 

tarafından resmi devlet adı olarak ilk kullanılıĢı ise “Kôk-Türük” Ģekliyle, 552 yılında ve Gôktürklerce 

olmuĢtur (Doerfer). Türk adı, ônce bu iktidarın tekelinde olarak baĢlamıĢsa da, daha sonra Gôktürk 

kağanlarının bir araya getirdikleri bütün Türkçe konuĢan topluluklara (“Oğuz, Dokuz Oğuz, Kıpçak, 

Karluk, Kırgız, TürgiĢ, Tôles, TarduĢ, Basmıl, Bayırku, Kurukan, Toğra gibi boylara) da teĢmil edip 

hepsine birden “Türk Budun” (Türk Milleti) adını verdiler. “Türk” adı zamanla bütün Türk soyundan 

olanların ortak adı olmuĢ, milli ad haline gelmiĢtir.15 

Gôktürk iktidarının çôküĢünden sora, çeĢitli Türk devletleri, hatta halkları baĢka adlarla (kabile, 

klan veya hanedan adlarıyla) bilinmiĢlerse de, Osmanlılar dahil, Türkler, Türklerce de, yabancılarca 

da daima “Türk” olarak anılmıĢlardır (sadece Ruslar, “Altınordu” iktidarından sonra, Rusya‟daki bütün 

Türklere “Tatar” demeye baĢlamıĢ, yakın zamanlarda ise bu adı sırf Kırım, Kazan ve Sibirya 

Tatarlarına hasretmiĢlerdir. 

*** 

Türk‟ün ilk doğuĢundan beri demek ki, “T+R/T+R+K” sesli bir ad,16 çok temel bir soy-ırk adı 

olarak vardı ve 6. yüzyılda da artık devlet ve millet adı haline de gelmiĢti. Kôkü TUR veya T�R olan 

bu isim, yalnız Altaylardaki ve bozkırlardaki ilk Türklerde değil, Hazar denizi civarından Orta Doğu‟ya, 

Yakın Doğu‟ya ve Akdeniz‟in iki kıyısına, ayrıca Hindistan ve Tanrıdağ bôlgelerine de yayılan �n-

Türklerde bile sık sık rastlanıyor. “Türük”, “Tôrük” gibi Ģekilleri de var.17 Türk toplumu tarih boyunca 

baĢka isimlerle anılmıĢ olmalarına rağmen, temelde hepsinin soy adı olarak “T�R” “TUR” veya 

“T�RK” kelimeinin bulunduğunu yukarda gôrdük. ġimdi bu adın anlamına bakalım. Burada da 

karanlık hüküm sürüyor. Dilciler bir birinden ayrı tezler ileri sürüyorlar. 

Sosyal bilimler açısından en güvenilir olanı, “T�R” kôkünden, “türemiĢ”, yani “cins-ırk”, “insan”, 

“yaratık” Ģeklindeki izahtır. Sosyal antropologlar, dünyada her toplumun kendine ilk yakıĢtırdığı adın 

“insan” olduğunu ispatlamıĢlardır. (“insan” olma ôzelliklerini farketmelerinden olacak). Tür-Türük-

türemiĢ, yürümek‟ten Yürü-Yürük gibi çekimler almıĢtır demiĢlerdir: (A. Vambery, J. Deny, F. Sümer 

ve kısmen Z. V. Togan). 

Epey revaçta olan bir baĢka nazariyeye gôre Türk, “güçlü, kuvvetli” anlamındaki “Tôrük” 

kelimesinden doğmuĢtur. Eski Türk yazıtlarında ve Uygur kaynaklarında “Türk” kelimesi bu anlamda 

sıfat olarak kullanılmıĢtır (bu gôrüĢte olanlar: F. W. K. Müller, A. v. LeCoq, V. Thomsen, Nemeth, L. 
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Bazin, L. Rasonyi, Y. �ztuna vs.) 

Bu nazariyenin aksi de düĢünülebilir; Türkler “Türk” adıyla tanındıktan sonra, güçlü kuvvetli 

oluĢları yüzünden ismi hasları, sıfat olarak dile girmiĢ olabilir. Fransızların “Fort comme un Turc” 

(“Türk gibi kuvvetli”) atasôzünde olduğu gibi (Farsçada “türk”, “güzel” anlamında sıfat olarak kullanılır). 

Zayıf olan diğer nazariyeler ise Ģunlardır; Miğfer” (�in kaynaklarından biri); “TerkedilmiĢ” (Arap 

kaynaklarının bazısı); olgunluk çağına eriĢmiĢ (Divanü-Lûgat-it Türk); türeli, tôreli, kanun ve nizama 

bağlı (Z. Gôkalp, Barthold); bir devletin tebası olan halk (G. Doerfer); Tur/Tuz, intizam (Ġran destanları) 

vb. 

Türklerin Kullandıkları 

BaĢka Temel Ġsimler 

1. “S” Kôklü Ġsimler 

Ġlk doğan (Türkmenistanlı ve Harezm-Maveraünnehirli) “�n-Türkler”, temelinde “S” sesi olan 

adlar kullanıyorlardı. Bu “S” sesine eklenen sesli harf, k�h kendilerince, k�h komĢu kavimlerce çeĢit 

çeĢit olabiliyordu. En eski Ģekli “Su” olsa gerek; Su-var (Subar, sonraki Sabır, Sabir, Sibir) ve Su-mer 

gibi. 

Tek baĢına “Su” adının ve bundan türeme veya bozulma “Sus”, “ġu”, “�u”, “�eu” Ģekillerinin de 

kullanıldığı gôrülüyor. Daha sonra “Sa”, “Sa-ha/Saka” ve “Skt” adları da belirmiĢtir fakat kôk hep bu ilk 

“S” sesidir. 

“S”li ses veren adların �n-Türklerde bir yandan Mezopotamya‟dan �ine, ôte yandan Akdeniz‟e 

ve Karadeniz‟in kuzeylerine kadar yayılmıĢ olması Türkler arasındaki ônemini gôsteriyor. Bu “ilk 

doğan” Türklerin ilk doğum ve sonraki yerleĢme yerleri -dağlı ve bozkırlı olan Ġlk-Türklerden farklı 

olarak- hep büyük “su”ların civarlarında, kıyılarında veya aralarında olmuĢtur. BalkaĢ-Aral gôlleri, 

Hazar denizi (Batıdan gôçüĢü anlatan en eski Türk efsanelerinde “Büyük Deniz/Su”), Maveraünehir 

(Ġki-Nehir Arası=Seyhan/Ceyhan) ve gene iki nehir (Fırat-Dicle) arası. Daha sonraları gôrülen “To-Sa” 

adı belki de Tur/Su kaynaĢmasının ifadesiydi. 

�n Türklerin bir koldan akrabası olan Urallı “Finler”, yüzlerce gôlle kaplı Kuzey yurtlarına 

gôçtüklerinde ülkelerine “Su-omi” demiĢlerdir. (bugün de bu ismi kullanırlar). 

2. “Kh” Kôklü Ġsimler 

Altaylar‟da doğan (2. doğuĢ) “Ġlk-Türkler”, �in arĢivlerinden ve sonraki Türk belgelerinden 

ôğrendiğimize gôre h ve kh sesli isimlerle anılıyorlardı. 

�in kayıtları bu isimleri Hu, Hyen-yen, Hıyungnu, Kun ve Hun gib çeĢitli sesli ideogramlarla 

yazıyorlar. Bu isimlerin anlamı henüz aydınlanmamıĢtır. “Khu”=insan, “Kun”=güneĢ ve halk, 
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“Kyung”nu= Koyunlu gibi izah denemeleri belki de yakıĢtırmadan ôteye gitmez. 

Tarihçi N. Atsız, “Hun” adını “Kun=Koyun”, “Hyungnu”yu da “koyunnu/koyunlu” olarak çôzmek 

istemiĢtir.18 Bozkırlı Hunlar ve onların torunları diye iddia edilen Oğuz-Türkmenlerde “Akkoyunlu” 

“Karakoyunlu” gibi aĢiret ve devlet isimleri olduğundan, iddiasının doğru olması ihtimali vardır. 

Eğer Kun (“Tur”daki “u” harfinin “Tür” olarak değiĢikliğe uğraması gibi, “Kun”da “kün” olarak 

okunabilirse, “Gün” ve “GüneĢ” anlamı çıkar (eski türkçede güneĢ “K�N” Ģeklinde sôylenirdi ve “Tek 

Tanrının sembolü” sayılırdı. (Kızılderili medeniyelerinde de K�N=güneĢ). Bu yorum da bir 

varsayımdan ôteye gitmez.  

3. “Og” “Ok” Kôklü Ġsimler 

Kuzey Türkleri daha sonraları “Oğuz” ve “Oğur”lar olarak da tanınacaklardır. Bizce bu sadece 

“kabileler” (boylar) demektir. “Oğ/Ok” Türkçede daima bu anlamda kullanılmıĢtır ve hakim olan (yay 

sahibi, yônetici, tahttaki olan) tebalarına, kabilelere, statülerinin simgesi olarak “ok” yollar. Türkçede 

en eski çoğul eki “R” sonraları (�uvaĢlar ve Sahalar hariç), “Z” (daha sonra da “ler-lar”) Ģekline 

girmiĢtir. ġu halde “Og+r” ve “Oğ+z”, boylar, kabileler demektir. “Kutrigur”lar, “Onogur”lar, Dokuz 

Oğuzlar…vb. (bazen “o” düĢmüĢ, sadece “Gur”lar, “Guz”lar Ģekli kalmıĢtır. 

4. “Türkmen” Adı 

“Oğuz” ve “Türkmen” isimleri, kimilerine gôre aynı, kimilerine gôre ise ayrı iki kavmin adıdır. 

Prof. Z. V. Togan bu konuya Ģu açıklığı getirmiĢtir: “Herhalde Türkmenlere „Oğuz‟ denilmiĢ, fakat 

hakiki gôçebe Oğuzlara „Türkmen‟ denilmemiĢtir” (a.g.e., 187, 188). 

Prof. Faruk Sümer, sırf Oğuzlara tahsis ettiği eserinde, ayırımın daha çok din açısından 

olduğunu belirtiyor: 

“Oğuzlar‟dan Müslümanlığı kabul eden zümrelere, onları gayrımüslim kardeĢlerinden ayırtetmek 

için, Maveraünnehir Müslümanlarınca „Türkmen‟ adı veriliyordu.” (a.g.e., s. 51). 

Bu adın kullanılıĢ sebebi de, Orta Asya‟da ilk defa Müslümanlığı kabul eden bir Türk boyunun 

“Türkmen” adlı oluĢundandı (bu Türk boyu Balasagun civarında yaĢıyordu). O ad, Orta Asya‟nın 

Müslümanları arasında “Müslüman Türk” anlamına geliyordu. Bu hususun büyük Türk ilim adamı El-

Birunî tarafından da19 doğrulanmıĢ olması kabulune sebep olmuĢtur. 

Oğuzlar, yarı gôçebe, yarı yerleĢik olan Müslüman Türkmenleri “yatık/tembel” saydıkları için bu 

adı, kendileri Müslümanlığı kabul ettikleri zamandan sonra da kolay kabul etmemiĢler veya “Oğuz” 

kimliklerini unutmamıĢlardır. 

Ancak 13. yüzyılın baĢlarından itibaren her yerde “Türkmen” “Oğuz‟un” yerini almıĢtır. (bugün de 

konar-gôçer yôrükler, konar-gôçer de olsalar Türkmenleri kendilerinden farklı saymaktadırlar). 
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*** 

“Türkmen” adının etimolojisine gelince, burada da farklı gôrüĢler vardır: 

Birinci gôrüĢ 11. yüzyılda yaygındı. El-Birunî ile KaĢgarlı Mahmud‟un da20 az çok katıldıkları bu 

teze gôre, “Türkmen” ismi, “Türk” adıyla farsça “m�nend” (yani “benzer”) ekinden oluĢmuĢ, çünkü 

Türkmen‟ler “Türk‟e benziyormuĢ”.  

Benim tahminime gôre bu yakıĢtırma gene din farklılığından gelmiĢ ve Türklerin çoğunluğu 

henüz Müslüman olmamıĢken Müslüman bir aĢiret olarak ortaya ilk çıkan Türkmenler, “ôteki 

Türklerden ama, dinleri ayrı, gene de diğerleriyle bir bağları var” ôn intibaından doğmuĢ olabilir. 

Ġkinci izah bu tahmini doğrular niteliktedir: Ibn Kesir‟le Mehmet NeĢrî‟ye gôre21 “Türkmen” ismi 

“Tür-i iman” kelimelerinden galattır. 

Daha yeni ve Deny, Minorsky gibi ünlü yabancı türkologlarca ileri sürülen bir teze gôre ise,22 

“sondaki “men” eki Türkçede abartı eki olduğundan (kocaman, ĢiĢman, azman… gibi) “Türkmen” sôzü 

de “tastamam, ôz, kocaman Türk” anlamına geliyor. Akla gelen bir baĢka “yakıĢtırma”, “men” ekinin 

“men=ben” izahıdır, yani “Türk/ben” (R. O. Türkkan). 

Belki kanıt bulamadımsa da, en doğru izah bu olabilir. 

Türklerin Ġlk Anayurdu, 

Yurtları, YaĢadıkları Yerler ve 

Yayılmaları (Ayrıca Tabiat ve Ġklim �zellikleri) 

Metodoloji 

Konu üç aĢamada ele alınmalıdır: 

1. Bugün23 Türklerin yurtları, ülkeleri ve yaĢadıkları yerler; 

2. Tarih �ağlarında: Türklerin egemen oldukları, yurt edindiklare ve yaĢadıkları yerler; 

3. En Eski/Ġlk Atayurt-Anayurt: bir baĢka ifadeyle Türklerin “doğum yerleri”. Burada iki ayrı cevap 

vardır ve ikisi de doğrudur: “�n-Türklerin” (Proto-Turks) ve “Ġlk-Türklerin” (Pre-Turks) Ata/Anayurtları. 

Bu sorulara cevap aranırken, sade lenguistik dil tahlilleriyle iz sürmek yeterli olmayabilir, hatta 

yanıltabilir de. Antropolojik/genetik deliller de bazı devirlerde maksadı karĢılamıyor: Tarih-ôncesi 

çağlardaki fosiller çok az olduğundan sade bunlarla o bôlgenin kimlerin yurdu olduğunun tespiti 

zordur. Tarihî kayıtlarla Türk ve yabancı efsaneler ise ancak belirli bir bôlgeyi ve zamanı aydınlatabilir. 

�ôzüm, bu disiplinlerin hepsini, tabii mevcutsa, kullanmak ve ôrtüĢtükleri kısımlarda 
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karĢılaĢtırmalarla doğruya yaklaĢmatadır. 

*** 

Bazı Kabuller Sorunu 

Hangi toprakların Türklerin Ata/Anayurdu olduğunu, veya “yurdu” haline “girdiğini” veya 

“çıktığını” anlatırken, “Türkler” dediklerimizin Türk olduklarını Ģüphesiz ki kabul etmetle baĢlamak 

zorundayız. 

Bu “kabul”, �n-Türklerin (Anav, Sumer, Elam, Mohencadaro, Menes, Hatti, Lid, Pelaj, Turska- 

Olmek, Turska-Etrüsk, Su/ġu/�u ve Saka/Ġskit) ve Ġlk Türklerin de (Afanasyero, Andronov, Hyung-nu, 

Hun) doğdukları ve yerleĢtikleri yerlerin Ģu aĢamada “Türk Yurdu” sayılıp sayılmamasının bir çôzüm 

yoludur. 

Saydığımız bu “Gôktürk ôncesi” toplumların hemen hepsinin Türklüğü tartıĢmalıdır. Aksini iddia 

eden hem Türk, hem de yabancı tarihçiler bir haylidir kabul edenler de. Bunun tartıĢmasını “Türklerin 

Yurtları” bôlümünde yapmak, konuyu karıĢtırıp uzatacağından kabulle iĢe baĢladık; soy meselesini de 

“Türklerin Soyu/MenĢei” bôlümünde ele almayı tercih ettik. Her iki tarafın tezlerini de ortaya koyduktan 

sonra, hangi kavimlerin Türklük kanıtlarının daha ağır bastığını o bôlümde izah ettik. (Yurtların Türk 

kimliğiyle bağlantısı bôylelikle bir baĢka bôlümde bilimsel bir Ģekilde konu edildi.) 

I. Bugünkü Ana Yurt Durumu 

Demirel‟in CumhurbaĢkanlığı sırasında sık sık kullandığı bir slogan Türklerin coğrafyasını Ģôyle 

ôzetliyordu: “Adriyatikten �in Seddine kadar”. Bununla herhalde, 1885‟de Vambery‟nin de sôylediği 

gibi, Türkçe konuĢulan coğrafya kastedilmiĢtir.24 

Türkiye DıĢ ĠĢleri Bakanlığına bağlı TĠCA‟nın 1996‟da Londra‟da yayınlanan “The Turks of 

Eurasia” kitabında biraz daha geniĢ bir ôzetle, Türklerin bugünkü yurtları “Avrasya” olarak 

tanımladıktan sonra sınırları Ģôyle çiziliyor: 

“Avrasya, dağ silsileriyle, ormanlarla ve çôllerle sınırlıdır. Avrupa‟nın ve Asya‟nın parçalarını 

kaplayan 8000 kilometrelik bir alandır. Batıda Macaristan‟dan baĢlayıp, Ukrayna ve Orta Asya‟dan 

geçerek, doğuda Mançurya‟ya kadar uzanır… 

“Bu yurdun doğuda karlarla kaplı TiyanĢan (Tanrı Dağları) silsilesiyle, batıda da ulu Ural 

dağlarıyla kapatılmıĢtır. Kuzeyde Avrasya bozkırları Sibirya ormanlarına, „tayga‟ya; güneyde ise 

Karakum, Taklamakam ve Gobi çôllerine dayanır.” (s. 7 ve 16). Bunun ôlçümlerininse 45 tul ve 65 

derece arz diye verirler: J. P. Roux (Orta Asya 22-35) ve N. Atsız (Türk Tarihi üzerine Toplamalar, 

sah. 2.) 

Bu coğrafyada 1987‟den beri gezen Modern “Evliya �elebi” John Lawton, romantik bir uslûpla 
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Türk yurtları hakkında imtibalarını Ģôyle anlatıyor: 

“Bu muhteĢem arazide dolaĢıp durdum, sihirli kentlerini tekrar tekrar ziyaret ettim ve Ģimdi 

bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin, hatta �inin Sincan Uygur Otonom bôlgesinin de ıĢıl 

ıĢıl halklarıyla içiçe karıĢtım… Bu geziler (ciple, otobüsle, trenle) fevkalade düĢleri mayalayan 

Ģeylerdir” (a.g.e., s. 12). 

Türk Kültürünü AraĢtırma Enstitüsünün “Türk Dünyası El Kitabı” adlı dev eserde (1976, 1992) 

bugünkü sınırları biraz daha geniĢ Ģekilde Ģôyle çiziliyor: 

“Bugün Türkler, kabaca, batıda Balkanlar‟dan, doğuda Büyük Okyanus‟a, Kuzeyde Kuzey Buz 

Denizi‟nden güneyde Tibet‟e kadar olan geniĢ bir sahada yaĢarlar. Bu geniĢ saha dahilinde Türkler, iki 

yerde büyük ve yeknasak topluluklar teĢkil ederler. Bunlardan biri Türkiye, diğeri de batı kısmı 

Rusların [1990 tarihinden beri, bağımsızlığına kavuĢan 4 Orta Asya ve 1 Kafkasya‟daki Türk 

Cumhuriyetlerinin25 doğu kısmı �inlilerin idaresinde olan Türkistan‟dır. Bu iki birlik, aralarındaki 

intikali sağlayan… Azerbaycan ile beraber, Batı Trakya‟dan Moğolistan hududuna kadar hemen 

hemen kesintisiz bir Türk nüfus sahası vücuda getirirler.  

Bunun dıĢında Türklerin topluca yaĢadıkları diğer yerler, Tatar, BaĢkırt ve �uvaĢ boylarının ve 

Fin-Uygur kavimlerinin yaĢadığı Ġdil-Ural bôlgesi, Yakutistan ile Altay dağları-Baykal gôlü arasındaki 

Altay, Hakas ve Tannu-Tuva bôlgeleridir. 

“Kesintisiz Türk nüfus sahası” denilen yerlerin dıĢında Türkler tarahi yayılmalar sonucu, Ģu 

yerlerde de yaĢar: Yugoslavya‟da, Makedonya ve �sküp bôlgesinde, PriĢtine‟de Polonya‟da, 

Romaya‟da (Dobruca ve Besarabya‟da) Bulgaristan‟da (Deliorman, Mestanlı-Kızanlık, Filibe, Pilevne 

ve Varna‟da), Yunanistan‟da (Batı Trakya‟da), Kıbrıs‟ta bazı Ege adalarında, Irak‟ta kalan Kerkük‟te, 

Suriye‟de (Azez, Münbiç ve Lazkiye) ve Afganistan‟ın kuzeyinde ve Ġran‟ın Kuzeyinde ve Güneyinde. 

Bunlara ilaveten, Türkiye‟den yakın tarihte gôçmüĢ Türklerin Almanya‟da, Avusturya‟da, 

Fransa‟da, Ġngiltere‟de, Ġskandinav ülkelerinde, Amerika‟da, Kanada‟da, Avustralya‟da ve Libya‟da 

yoğun olarak yerleĢtikleri yerleri de sayabiliriz. 

Bütün bunlara “Türklerin bugünkü yurdu” diyemeyiz ama, “bugün yoğun olarak yaĢadıkları 

yerler” tanımlamasını kullanabiliriz. 

*** 

Türkler hakkında yazılan eserlerin hemen hepsinde yurtlarıyla ilgili çok ayrıntılı bilgiler yer 

almaktadır. Mesela Fransız türkolog Jean Poul Roux, “L‟Asie Centrale” 1997 (Türkçesi “Orta Asya-

Tarih ve Uygarlık”, 2001) adlı eserinde Türk yurdunun iklim varyasyonlarını (kuzeyde sert kıĢlar -35˚C, 

ılık yazlar 20˚C, güneyde kıĢın ortalama 8˚C, yazın 26˚C olarak verdikten sonra Doğu Türkistanın 

(Sincan‟ın) ôlçümünü 1.646.000 km2 olduğunu belirtir. Orta Asya‟nın bozkırlarını, vahalarını, dağları 

ve herbirinin geçitlerini de teker teker sayar (s. 22-35). 
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�nlü Türkolog René Grousset de “L‟Empire des Steppes” adlı klasik eserinde (Payot 1939, 

türkçesi Bozkır Ġmparatorluğu, 2000), Bozkırların jeolojik ve iklim yapısıyla tarih bağlantısınıda “La 

Steppe et l‟histoire” bôlümünde kurar. Orta Asya‟nın sert iklim Ģartlarını (eski Türkelinde, bugünkü 

Urga/Moğolistan‟da, +38‟den +42‟ye varan farklılıkları) ve ülkeleri anlatır (s. 17-29). Grousset‟ye gôre 

gerek Türk (ve Moğol) bedenleri, gerekse son derece güçlü, sert dayanıklı ve savaĢçı psikolojik 

yapıları bu acımasız iklimden ve coğrafyadan doğmuĢ (sah. 2) Leon Cahun de, ünlü eseri, 

“Introduction � l‟Histoire de l‟Asie” 1896, uzun ayrıntılardan sonra aynı sonuca varıyor (s. 1-29). Her 

ikisi de Türklerin aslında çok farklı iklimlerde doğduklarını ve yaĢadıklarını nedense gôzardı etmiĢler. 

*** 

Bugünkü Türkler, tarih-ôncesindeki ve tarih çağlarındaki sayısız gôçleri sonunda yerleĢip yurt 

edindikleri 3 ana bôlge Ģunlardır:26 

1. Orta Asya‟da “Büyük Türkistan”:Eski Sovyetlerdeki 4 Bağımsız Türk Cumhuriyeti 

(Türkmenistan, �zbekistan, Kırgızistan, Kazakistan) ve Tacikistan‟da, Ġran‟da, Afganistan‟da kalmıĢ 

parçaları ile �in‟de kalan Doğu Türkistan (Sinkiang bôlgesi); 

2. Ġdil-Ural: Kırım‟dan Ural dağlarına (Kazan‟a) kadar ve hatta Yakuteli Sibirya; 

3. Batı Oğuzeli: Azerbaycan (Kuzey ve Güney), Kuzey Irak (Kerkük), Türkiye (Anadolu ve 

Trakya), Kıbrıs ve bazı Balkan bôlgeleri. Azınlık olarak bulundukları baĢka ülkeleri yukarda verdik. 

II. Tarih �ağlarında Türk Yurtları 

ve Yayılmalar 

A. �n-Türklerin  

Yurt Kurmaları 

1. Mezopotamya‟da: �n-Türkler doğum yerleri olan Aral-BalkaĢ gôlleri arasını terkedip, bir süre 

(birkaç yüzyıl) Maveraünnehirde iki nehir arası: Seyhun-Ceyhun ve Anav‟da (Türkmenistan‟da 

AĢkabat‟a 40 km. mesafede) konakladıktan sonra Zagros dağları yoluyla güneye inmiĢ, gene iki nehir 

(Fırat ve Dicle) arasında, M.�. 4000‟de Subarlar olarak Mezopotamya‟da yurt tutmuĢlardır. Elam 

kolları daha doğuda, Kôrfez bôlgesine yerleĢmiĢlerdir. 

Subarlar barajlar kurarak bataklıkları kurutunca yurtlarını tarihin “Mümbit Hil�l” (Fertile Crescent) 

olarak ünlenecek topraklar haline getirmiĢlerdir. M.�. 3600‟de �n-Türklerin arkada kalmıĢ kolları da 

(Sümer‟ler) Mezopotamya‟ya gôçüp Subarların devamı olarak yurtlarını geliĢtirmiĢlerdir. M.�. 

3000‟lerde Büyük Tufan Ģehirlerini yerle bir edince bir kesinti devri yaĢanmıĢtır. Az sonra Sümerler 

tekrar dirilmiĢ, büyük Ģehirlerini (Eridu, Ur, Uruk, Nippur, KiĢ, LagaĢ) ve tarihin ilk devletini 

kurmuĢlardır. Ancak Kuzeyden ve Arap yarımadasından sürekli gelip baskı yapan Semit (Sami)‟ler 
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sınırlarda yerleĢmeye baĢlamıĢlar ve Akad devletini kurmuĢlardır. M.�. 2350‟de Sümer orduları 

Akad‟ı alıp eski yurtlarına kavuĢuyorlarsa da 2334‟de Akadlı Sargon Sumer ülkesinin tamamına hakim 

oluyor. M.�. 2279‟da Sumer tekrar egemen oluyor, fakat bu M.�. 2100‟lü yıllara kadar sürebiliyor. 

Semitler (Kalde ve Amorit Babilliler )  Mezopotamyayı tamamen alıyor ve o topraklar, 3000 yıl sonra, 

�n-Türklerin yurdu olmaktan çıkıyor. Elamlılar kısa bir süre için Babil‟i ele geçiriyorlarsa da sonuçta 

bütün o bôlgeler Arapların ve Ġbranilerin ülkesi oluyor. �n-Türkler yurtlarından ayrılıp dôrt bir yana 

gôçüyorlar (M.�. 2000‟ler). 

B. Asya‟nın Doğusuna Doğru Yurt Tutmalar 

I. Hindistan‟da: Sümerler Mezopotamya‟ya kadar inerken (belki de Elamlıların Kôrfeze inmeleri 

sırasında) �n-Türklerin bir kolu yola devam edip kuzey Hindistan‟a (Ġndüs vadisine) ulaĢmıĢ, oraya 

yerleĢip Mohencadaro-Harappa Kent-uygarlıklarını kurmuĢlardır (M.�. 3400). Fakat M.�. 2600 

yıllarında parlayan bu uygarlık M.�. 1800‟e kadar sürmüĢ, �n-Türkler yerliler arasında eriyip yurtlarını 

elde tutamamıĢlardır. (Ancak 3000 yıl sonra Gazneli ve Babürlü Türkler Hindistan‟da devletler 

kuracaklar, fakat oraları Türk yurtlarından olamıyacaktır). 

II. Orta Asya‟da: Semit yayılması karĢısında binlerce yıl süren mücadelelerinden sonra 

Mezopotamya‟dan ve Kôrfez bôlgesinden ayrılan Sumerler ve Elamlar Türkistan‟a yônelmiĢler, Tanrı 

Dağlarına kadar uzanıp oralardaki Toharlar gibi Hint-Avrupalıları sürmüĢ, yerleĢip yurt edinmiĢlerdir 

(Ortadoğu‟da kalanları Semitler arasında “asimile” olmuĢlardır). Türkistan, daha sonra Ġlk-Türklerin de 

kuzeyden o taraflara kaymalarıyla bugüne kadar esaslı bir Türk yurdu olmuĢ ve ôyle devam etmiĢtir. 

2000‟li yıllarda Türkistan‟da Su/ġu adlarıyla devlet kuran �n-Türkler, daha sonra (M.�. 800-

624) Saka-Ġskit adıyla ve Ġranlılara karĢı “Turan” diye bilinen yurtlarını savunmalarıyla (Ġran-Turan 

SavaĢları) yeniden tarihe girmiĢlerdir. Daha sonra (IV. yüzyılda) Büyük Ġskender‟e karĢı da 

Türkistanda direnmiĢlerdir. Tanrı Dağlarında, Ġlk-Türklerle de elbirliğiyle, M.S. 552‟de Gôktürk 

imparatorluğunu kuranlar arasında olmuĢlardır. �in‟in kuzeybatısına M.S. 1050‟de gôçen ve Turfan 

medeniyetini kuran Uygur‟lar M.S. 840‟ta o toprakları bugüne kadar �in iĢgalinde de olsa, Türk yurdu 

olarak tutmuĢlardır. 

III. �inde: “ġu” adlı �n-Türkler, M.�. 11. yüzyılda “�u” olarak da tanınmıĢ �in‟e akın edip orada 

�in‟in yarısını fethederek yurt edinmiĢlerdir ve �in devlet-milletinin kurulmasında rol oynayan iki 

toplumdan (ġang‟lar ve �eu‟lar) olarak rol oynamıĢlardır. Fakat, onlardan sonraki 6 kadar Türk kôkenli 

�in Sül�leleri gibi onlarda M.�. 221‟de Türk kimliklerini kaybetmiĢ, �inli olmuĢlardır. YerleĢtikleri 

topraklar da “�in” olmuĢtur. 

IV. Mısır‟da: Mezopotamya Büyük Tufan sonucu altüst olunca �n-Türklerin bir kolu oradan 

ayrılıp Mısır‟a Nil Vadisi‟ne gôçmüĢ, yerli (Hamitik) halkın baĢına geçip M.�. 3315‟de Menes (Men)‟le 

baĢlayan ilk firavun sül�lesini kurmuĢ, Sumer uygarlığını o ülkeye taĢımıĢlardır. Fakat çoğunlukta olan 

yerli halk süratle bu yenilikleri benimsemiĢ ve millileĢtirerek Mısır medeniyetini kurmuĢlardır. Bôylelikle 

Baybars‟a Türk Memlüklere ve Osmanlılara kadar Mısır Türk ülkesi sayılmamıĢ, 1918‟den sonra gene 
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Mısır olarak devam etmiĢtir. 

V. �n Asya (Anadolu‟da, Balkanlar‟da ve Ġtalya‟da: Orta Doğu‟da (Mezopotamya‟da) �n-Türkler 

(Sumer-Elam) Semitik halkların yayılması, baskısı ve bir ara egemen olmaları devrinde (M.�. 

2300‟lerde) �n Asya‟ya (Anadolu‟ya) doğru gôç kolları yolladılar (bir teoriye gôre, Mezopotamya 

uygarlığı ilk Güneydoğu Anadolu‟da �atalhôyük‟te baĢladı, Orta Doğu‟ya, sonra da Anadolu‟ya 

yayıldı). �n Asya‟daki �n-Türkler (kutsal kitaplarda “Hatti” adıyla geçer) birçok site-devletler 

(Alacahôyük gibi) ve parlak bir Tunç medeniyeti kurmuĢlar, Orta ve Güney Anadolu‟yu Anayurt haline 

getirmeye baĢlamıĢlardır. Ege kıyılarında �n Türklerden sayılan Lidler (Lidya) ve Likler (Likya) ise 

Batı Anadolu‟yu yurt edinmiĢlerdir (Lidler M.�. 546‟ya kadar Ege‟de egemen olmuĢlardır). 

Marmara bôlgesinde ve Balkanlarda ise, gene �n-Türk kôkenli oldukları tahmin edilen Pelaj‟lar 

�anakkale‟de Truva‟yı kurmuĢlardır. 

Ancak M.�. 2000‟lere doğru Hint-Avrupa (Aryen) kôkenli Nezit‟ler ve Luvit‟ler “Hitit” olarak tarihe 

geçen Ġndo-Cermen bir kavim Kafkas‟lardan Kuzey Anadolu‟ya girmiĢ ve az zamanda dağınık 

Hatti‟leri egemenliği altına toplayarak Anadolu yurdunu �n-Türklerden almıĢ, Hitit Ġmparatorluğu 

yapmıĢlardır. M.�. 1200‟lere doğru, bu sefer Balkan‟lardan yeni Hint-Avrupa akınları (Akalar, Frikler, 

Helen-Grekler) Hitit Ġmparatorluğunu çôkertmiĢ, o toprakları kendi yurtları yapmıĢlardır. Truva da 

Aka‟lar tarafından alınıp yıkılmıĢtır. (M.S. 1000‟lerde Oğuz-Selçuk‟ların Anadolu‟ya gôçedip 

yerleĢmeleriyle Anadolu toprağı tekrar ve bugüne kadar Türk yurdu olacaktır). M.�. 1000‟lerin 

kargaĢası ve baskıları sonucu Ege‟deki �n-Türk Lid‟lerin “Turska” adlı denizci boyları M.�. 1000‟lerde 

Akdeniz‟e açılmıĢ, bir kol Ġtalya‟nın kuzey batısına yerleĢip oraları “Etrürya” (Etrüsk-eli) adıyla yurt 

edinmiĢlerdir (Balkan‟lardaki �n-Türk Pelaj‟lar da Ġtalya‟ya Kuzeyden girip Etrürya‟da Turska‟larla 

birleĢmiĢlerdir). Ġtalya‟nın büyük bir bôlümünde egemen olan bu Etrüsk‟ler M.�. 400‟lerde L�tin 

“Ġtalyot”lara yenilince Ġtalya‟daki �n-Türk yurtları da son buluyor. 

Ege‟deki Lid‟lerin bir baĢka “Turska” kolu, belki Ġtalya‟ya gidecek olanlardan daha ônce denize 

açılıyor, M.�. 1100‟lerde Amerika‟ya (Meksika‟daki Vera Cruz‟e ayak basıyor ve orda “Olmek” adı 

altında büyük bir uygarlık baĢlatıyorlar. Etkileri Meksika‟dan Peru‟ya kadar uzanıyorsa da bin yıl içinde 

yerli Kızılderililerle karıĢıp kimliklerini kaybediyorlar. 

VI. Arap �lkelerinde: Tarihî devirlerde ve Ġslamiyet‟ten sonra Suriye‟a ve Mısır‟da hakimiyet 

kuran Türkler artık �n-Türk değil, “Ġlk-Türkler”le kaynaĢıp “Türk” kimliği taĢıyanlardı. Bu Arap 

ülkelerinde, Osmanlılar dahil, kurdukları egemenlikler ve devletler olmuĢsa da buraları Türk yurdu 

olmamıĢtır. 

C. Ġlk-Türklerin Yurt Kurmaları 

M.�. 2500-2000 yıllarında Altay dağlarının yayla ve eteklerinde dünyaya gelen Ġlk-Türkler, 

doğuda komĢuları Sinid ırkıyla (Moğol, Tunguz, Mançu, �inli), batıda da Hint-Avrupalı kavimlerle 

mücadele halinde olmuĢlardır. Neticede, bugün Moğolistan denen bôlgeyi kutsal saydıkları �tüken-
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Orhun havzasını da almıĢlardır. Altaylardan Urallara kadar uzanan Güney Sibirya‟da Hint-

Avrupalı‟larda (sonraki adlarıyla Slavlardan, Cermenlerden) ve FĠn-Ugur‟lardan ele geçirmiĢlerdir. 

Yerinde kalan bu kavimlerin aristokrasini ve kral tabakasını oluĢturmuĢlardır. Hyung-nu‟lar, Hun-

kun‟lar, krali Ġskit‟ler (Royal Scyths-Saka). Bôylelikle bu topraklar da Türk yurdu olmuĢtur. 

�in devleti güçlendikçe Ġlk-Türkler kuzeyden akınlar yapmıĢ, �in Seddini defalarca aĢıp �in‟in 

�en, �i sülaleri olarak egemen olmuĢ, fakat gene asimile olunca o toprakları (Ģimdiki 

Sincan/Sinkiang, Doğu Türkistan hariç) Türk yurdu haline getirememiĢlerdir. 

Hun imparatoru Mete Yabgu (Bagatur? belki Oğuz Han), Türk yurduna sokulup duran Moğolları 

yenerek onları Kuzey-doğu Sibirya ormanlarına sürmüĢtür. M.S. 4.-5. yüzyıllarda Hunlar bôlümünce 

Batı Hunlarından Atila Avrupayı hemen hemen tamamen fethetmiĢ, fakat Türk yurdu yapamamıĢtır 

(Macaristan‟da ôlünce orası Fin-Ugur vatanı olmuĢtur). Uzak Doğu‟da Moğollar tekrar Orhun nehri ve 

Baykal gôlü civarına girmiĢ, bir ara “Avar” adıyla Türkistan topraklarında da yurt tutmuĢlardır. Fakat 

Tanrı dağlarındaki �n-Türklerle Ġlk-Türklerin, karıĢımı olan “Türkler” (Gôktürkler) onları yenip tekrar 

Türk Yurduna sahip olmuĢlardır. Onların devrinde Türk Ata yurdu Orhun/Baykal‟dan, �in Seddinden, 

batıda Ural dağlarına, Ġran sınırına ve Kafkaslara kadar uzanıyor, kuzeyde Sibirya, güneyde de 

Afganistan‟a kadar çok geniĢ bir alanı kaplıyordu. 

Bu geniĢlemiĢ yurtta bir çekirdek Atayurt vardı, o da “Türkistan”dı. “Türkistan” coğrafya kavramı 

doğu edebiyatında 6. yüzyıldan beri kullanılmıĢtır. Ġngilizler bu kavramı 19. yüzyılda Batı literatürüne 

sokmuĢlardır. Türkolog Prof. Dr. Baymirza Hayit Türkistan‟ın dağlarını Ģôyle tasvir eder: 

“Burası, Humboldt‟un „Asya‟nın Ġsviçresi‟ diye anlattığı Altay dağları, diğer taraftan eski 

Türklerce Tanrıdağ olarak tanınan Tiyançan dağları ve bir diğer adı da “Dünyanın Damı” olan Pamir 

dağları ile çevrilidir. Bu suretle Orta Asya‟nın bir parçasını teĢkil eden Türkistan, coğrafya bakımından 

Asya içinde merkezî bir yer iĢgal etmektedir.”27 

*** 

Maveraünnehir, Türk yurtları konusunda Altaylar ve Tanrı Dağları kadar ônemli bir coğrafyadır. 

KaĢgarlı Mahmud (1071-1073), en eski devirlerde burasının tamamen Türklerin yurdu olduğunu, daha 

sonraları Ġranlı gôçlerin arttığını belirtir. (III. sah. 111). “Kitab-ı Divanü Lugat-it Türk” adlı meĢhur 

eserinde, Türkistan‟ı dünyanın merkezi olarak gôsteren bir harita yayınlamıĢ ve yüce tanrının Türkleri 

bu merkeze bir misyonla yerleĢtirdiğini, hadislere dayanarak yazmıĢtır.28 

Ġngiliz tarih felsefecisi Arnold Toynbee de buna benzer bir gôrüĢ ileri sürmüĢtür: 

“Türkçe konuĢan uluslar, bu 1200 yıl boyunca (M.S. 4. yüzyıldan 17. yy.‟a kadar), farklı 

uygarlıkların karadan bağlantısını, bozkır güçleriyle kontrol etmiĢlerdir. 

“Gama (Vasco de Gama) ôncesi dünyasının merkezî yurtlarından Türkler, atlarını koĢturup fetih 

üstüne fetih yaptılar: doğuda ve batıda ve güneyde ve kuzeyde: Mançurya‟ya ve Cezayir‟e, 
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Ukrayna‟ya ve Dekkan Hindistana!”.29 

Bu merkez yurttan uzakta olan �tüken-Orhun bôlgesi hakanların kutsal topraklarıydı. Ancak, 

Hun‟larla baĢlayan Batı‟ya kayıĢ, Gôktürklerden sonra “merkezî yurtta” toplanma sonucu doğudaki 

yerler Moğollarla dolmuĢ, Cengizle birlikte “Moğol ülkesi Moğolistan” olmuĢtur. Prof. B. �gel‟in dediği 

gibi, “artık oralara Türklerin anayurdu demek baĢka, Türklerin mukaddes baĢkenti demek ise daha 

baĢka oldu.”30 

Cengizhan soyca Türktü, fakat ġeveyleri (Moğolları) Türk yurtlarına sokmuĢtur. Tarihin en 

muazzam imparatorluğunu kuran bu Türk-Moğol Ġmparatoru‟nun ôlümünden sonra Orta Asya‟da, Orta 

Doğu‟da ve Yakın-Doğu/Anadolu‟da oğullarının ve torunlarının egemenliği hemen TürkleĢmiĢtir; 

Orhun bôlgesi hariç, o topraklar gene Atayurt ve yeni Anayurt (Türkiye) olarak tarihteki yerini almıĢtır. 

Hazar-Aral gôl ve denizleri bôlgesini yurt tutmuĢ olan Oğuzlar (çoğu �n-Türk/Saka kôkenli, 

gerisi Ġlk-Türk Hun‟ların torunları) bu yurtlarından gôçüp Maveraünnehir‟e gelmiĢlerdir; orada 

Müslümanlığı kabul edip diğer Türk “devletlerini” (Gaznelileri, Karahanlıları) yenmiĢ Orta Doğu‟nun 

mutlak hakimi olmuĢ, 1072‟de Malazgirttede Bizansı yenip Anadolu‟nun kilidini açmıĢlardır. O tarihten 

sonra 1 milyonu aĢan Oğuz-Türkmenleri Anadolu‟ya gôçmüĢ, büyük bir kısmını yeni Anayurt haline 

getirmiĢlerdir. Anadolu Selçukluları Haçlılara karĢı yeni vatanlarını koruyabilmiĢ fakat 1243‟te 

Cengizli/Ġlhanlıların egemenliğini kabul zorunda kalmıĢlardır. 

13. yüzyılın baĢlarında Kayı aĢiretinden Osmanlılar da Anadolu‟ya gôçünce bu toprakları tek bir 

bayrak altında birleĢmiĢ, Ġstanbul‟u da alarak anayurdun kalbi haline getirmiĢlerdir. Avrupa‟da, 

Viyanaya kadar ilerleyip birçok ülkeyi yônetimleri altına almıĢlarsa da Kerkük, Hatay, Kıbrıs ve Trakya 

hariç diğerleri Türk yurdu olamamıĢ, Osmanlı‟nın çôküĢüyle ayrılmıĢlardır. 

15. yüzyılda Türk hakanı Babür‟ün Afganistan ve Hindistan‟ı fethetmiĢ, Safevi‟ler ve daha 

sonraki Türk boyları Ġran‟da egemen olmuĢlar, ancak bu ülkeler de Türk yurdu olmamıĢtır. 

Bugün Türk Atayurdu ve Anayurdu, Doğu (�in) Türkistanı‟ndan Edirne‟ye, Kıbrıs‟a, Hatay‟a, 

Kerkük‟e ve Karadeniz‟in kuzeyine (Kırım‟a) kadar uzanan çok geniĢ bir sahayı kaplar. 

III. En Eski Atayurt / Türklerin 

Esas Doğum Yerleri 

Türklerin “Sarı Moğol” kôkenli olduğuna inanan veya bôyle bir peĢin hükümle hareket eden bazı 

tarihçiler, Türklerin esas doğum yerini Uzak Doğu‟ya, Moğolistan‟a ve Altaylar‟ın doğu yakalarına 

koyarlar. 

Aksine, Türklerin “Europoid/Beyaz” olduğu kanaatini besleyenler Ural dağlarıyla Aral gôlü 

arasını beĢik addederler. 
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1. Uzak-Doğu Tezi:  

a- Dil açısından yer tespit edenler:  

Altayların doğusu Wiedeman (1838), Radloff (1891), Ramstedt-Kingan/Kadırgan doğusu (1928), 

Ligeti (1940), K. H. Menges 90. boylamın doğusu.31 

b- �in kayıtlarına gôre yer tespit edenler: Klaproth (1824), Hammer (1832), Castren (1848), 

Schott (1849), Vambery (1885), Asistov (1896), oberhummer (1912), E. Posker-Baykal‟ın doğusu 

(1924),W. Koppers. Baykal‟ın Güney batısı (1937).32 

2. Güney Türkistan:  

Kırgız bozkırlarıyla Tanrıdağlar veya Altaylar arası tezi: G. Almasy (1902), etnolojiye dayanarak 

O. Menghin. Altaylarla Kırgız bozkırları arası, (1937)33 

3. Batı Yônü Tezi:  

Sanat tarihçisi Strzygowsky (1935): Kuzeybatı Asya, Zichy. ĠrtiĢ‟le Urallar arası (1938)34 

4. Avrasya/Aral Gôlü/Aral-Tanrıdağı Arası Tezi:  

Z. V. Togan (1928 ve 1946), Nemeth Gyula (1934), Necip �çok (1943), J. P. Roux (1984 ve 

1999-2001).35 

Bu zıt tezler kargaĢası, az ônce belirttiğim gibi, tek bir bilim disiplininin penceresinden 

bakmaktan ve ônce peĢin hükümle yola çıkıp sonra bunu haklı çıkaracak deliller toplama hatasından 

doğuyor. Sadece kimi dil-lenguistik verilerine, kimi �in arĢivlerine, kimi etnolojiye/kültüre, kimi de 

arkeolojik-antropolojik bulgulara bakarak hüküm veriyor: Fili anlamaya çalıĢan kôrler fıkrası gibi. 

Zıt iddiaların baĢka sebebi de, baĢka ırklardan farklı olarak, Türklerin bir değil, iki doğumla 

ortaya çıkmıĢ olması tezinin iyi bilinmemesinden. Eğer �n-Türklerin M.�. 9000-7000‟lerde Ural 

dağlarıyla Aral gôlü arasında doğdukları, Ġlk Türklerin ise M.�. 2500-2000 arasında Altay dağları 

arasında dünyaya geldikleri kabul edilirse, sorun çôzülebilir: ilkinden “Azyanik” tabiredilen Sümer-

Elam kavimler; ikincisinden de Hyung-Nu‟ların (ve ataları Afasayevo/Andronovo insanları) bozkırlarda 

at oynattığı anlaĢılırsa, zıt iddialar çok kere bağdaĢmıĢ olur. O iki soyun iki “ilk” yurtları tezi de çeliĢki 

değil, gerçeğini ifadesi olur.36 

*** 

Bu iki “Ġlk Ata-Ana Yurt” Ģôyle ôzetlenebilir: 

1. �n Türklerin  

Doğum Yeri 
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KaĢgarlı Mahmud‟un da iĢaret ettiği gibi, BalkaĢ ve Aral gôlleri, daha dar olarak ĠrtiĢ-Talas 

nehirleri arası bir yerde. 

Bunu doğrulayacak arkeolojik-antropolojik kanıt yok. Türklerin çok eski efsaneleri ıĢık tutabilir, 

bir doğuĢ mitolojisine gôre Türklerin ilk atasını diĢi bir kurt Batıda “büyük deniz” (herhalde Aral gôlü) 

civarında beslemiĢ, sonra da uçup onu kucağında doğuya gôtürmüĢ.37 

Bir baĢka delil, Ural-Altay ailesinden olan Türkçenin çok eski lehçesi batıdaki �uvaĢça‟nın Fin-

Ugur dillerine daha yakın, doğudaki Moğolcaya daha uzak oluĢudur. �uvaĢlar ise dün de, bugün de 

Avrasya‟nın Batı bôlgesinde yaĢamıĢlardır. Bugün Sibirya‟da yaĢayan Yakutların bir adı Saka‟dır. 

Yakutça da paleo-Türkçe bir lehçedir, Sakalar da tarihte Türk yurtlarının doğusunda değil, batısında 

yaĢarlardı. 

Etnolojik bir baĢka husus da, Türklerin Fin-Ugur kavimlerine yakınlığıdır. Onların ilk yurtları ise 

Ural dağlarında ve Karadenizin kuzeyindeydi. Rasonyi de bunu, Aral gôlü civarı olarak teyid ediyor 

(a.g.e., s. 3) Kroeber ise, Hint-Avrupa dillerindeki izlerden hareketle daha Batıyı gôsteriyor (a.g.e., s. 

212). 

Nihayet, �n-Türklerden Sümerlerin ilk yurdu Mezopotamya değildi; pek itibar gôrmeyen 

denizden (Kôrfezden) gôçettikleri tezi bir yana, galip kanaat kuzeyden, Hazar denizini dolanarak 

geldikleri Ģeklindedir. ReĢideddin‟i kaynak gôsteren B. �gel (a.g.e., s. 56, 59), Isık Gôl-Aral Gôlü 

arasını kabul ediyor; Talas‟a kadar (s. 60). 

Bütün bunlar, �n-Türklerin Altay ve Tanrı Dağlarıdan uzakta Batıda, Ural dağlarıyla Aral-BalkaĢ 

gôlleri civarında aramak gerektiğini gôsteriyor. Yıl da M.�. 7000-5000. 

2. Ġlk Türklerin Doğum Yeri 

Altay dağlarından batıya doğru uzanan ve Güney doğu Sibirya olan bozkırlar, Ġlk-Türklerden 

Hyung-Nu ve Hun-Kun kavimlerinin ilk gôründükleri topraklardır (M.�. 2000‟ler). Burada arkeolojik-

antropolojik kanıtlar da var: Brakisefal olan, fakat diğer ôzellikleri belirsiz Afasayevo fosilini (M.�. 

3000-1700) takiben tam Ġlk-Türk tipinde ve brakisefal Andronovo fosili38 hep bu bôlgede bulunmuĢtur. 

Ġlk Türklerin sonraki gôrünümlerinde hafif gôzçekikliği bir doğu (proto-moğol) etkisine  iĢarettir. 

Türklerin, Ural-Altay dillerinin orta yerinde (Fin-Ugurcaya da Moğolcaya da akraba) oluĢu, hiç olmazsa 

bir kolumun en eski çağlarda doğulularla komĢu olduğunu gôsterir. Kültür tarihi de Moğolların ilk 

belirdikleri çağlarda onların Türklerden çok Ģey (ata binme, giysi, Türk oku…vb.) almıĢ olmaları, 

eskiden beri komĢu olduklarını anlatır. ġu halde Ġlk-Türklerin doğum yeri, Altaylar olmalıdır. 

Bu tez ilerde daha baĢka delillerle de takviye olursa, Türklerin doğum yerini k�h doğuda, k�h 

batıda aynı kuvvetle gôsteren iki tarafın da haklı olduğu ortaya çıkacaktır. 

Etrüsk Uygarlığında Türk Ġzleri Etrüsk  
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Medeniyetinin Tarih Ġçindeki Yeri ve �nemi 

Uygarlık tarihçilerini asırlardır en çok meraklandıran, heyecanlandıran ve ilgilendiren (Sumer, 

Mısır, Girit, Etrüsk, Olmek-Maya-Ġnka gibi 3-4 medeniyetten biri de Ġtalya‟daki Etrüsk‟lerinkidir. 

Roma uygarlığı ve imparatorluğu baĢlamadan yüzyıllarca ônce, Ġtalya‟nın Kuzeybatı bôlgesinde 

(Etrürya‟da) diğer Latin ve Ġndo-Cermen Ġtalyotlara benzemeyen bir kavim yaĢıyordu. Kendileri 

adlarını “R-Asena” (Kurtsoyu) olarak biliyor, Ġtalyotlar ise onlara “Tir-hen” ve “E-trüsk” gibi isimlerle 

tanıyorlardı. BaĢlarında “Tarquin” ve “Tarquan” Ģeklinde sôylenen bir kral sülalesi vardı ve bunların iki 

prensi kaçırılıp Tiber nehrine salıverilmiĢ, bir diĢi kurt Romüs ve Romulüs adlı bu iki kardeĢi emzirip 

büyütmüĢ. Büyüyünce “Roma” adını verdikleri bir Ģehir kurmuĢ, çoğalmıĢlar, bir ara da surların 

dıĢındaki “Sabina” Ġtalyotlarının kızlarını kaçırıp üremiĢler. “Romalılar” uzun süre Etrüsk “tarkan”larına 

tabi olmuĢ, M.�. 309‟da baĢkaldırıp M.�. 200‟de Romalılar Ġtalya‟da tek egemen güç olarak kalmıĢ. 

Ancak kültür ve medeniyetlerinin çoğu (diĢi kurt heykelleri dahil) Etrüsk‟lerinkinden alıntı veya etkili 

olmuĢtu. 

Etrüsklerin medeniyeti Akdenizin en parlaklarından biriydi. W. Brandeistein, “Ġsa‟nın doğumu 

sıralarında Etrüsk dili ortadan kalkmıĢ ise de kültürel mahsulleri bugüne kadar etkili olagelmiĢtir.”39 

diye yazıyor. Bugüne kadar devam eden teknolojik ôncülüklerinden biri de Roma baĢkentinin hala 

kullandığı yeraltı kanalizasyon sistemidir.40 

Van Loon, Ege‟den geliĢ teorilerini inceledikten sonra, “GeliĢ sebepleri ne olursa olsun, 

Etrüskler tarihte çok büyük bir rol oynamıĢlardır. Eski medeniyetlerin polenlerini Doğu‟dan Batı‟ya 

taĢıdılar. Kuzeyli bir halk olan ve bildiğimiz gibi ilkel seviyede bulunan Romalılara mimarinin ve sokak 

inĢaatının ve savaĢ tekniğinin ve sanatın ve yemek çeĢitlerinin ve tıbbın ve astronominin ilk kurallarını 

bu Etrüskler ôğretmiĢtir.41 

Etrüsklerin Roma medeniyetine diğer katkıları arasında tarımda ve madencilikte ileri teknoloji, 

ileri deniz taĢımacılığı, tartı sistemleri, hidrolik mühendislik vardı.42 Buna ilaveten aynı kaynak, 

Etrüsk‟lerin daha il geliĢlerinde “medeni hayatın aniden çiçek açtığını ve ondan evvel Ġtalya‟da mevcut 

Villanovan Demir �ağı‟nın ilkel yaĢayıĢıyla tam bir tezat oluĢturduğunu” yazıyor (a.g.e., 66). 

Etrüsk tanrısı Tinia Romalılarca benimsenmiĢ, fakat değiĢtirilip Zeus‟a benzetilip Jüpiter 

olmuĢtur.43 

Etrüsklerin MenĢei 

A. Farklı Tezler 

Bu konuda 3 teori vardır: 

1. Etrüskler, Batı Anadolu‟daki Lik‟lerin ve Lid‟lerin “Turska” koludurlar ve M.�. 1000 tarihlerinde 

deniz yoluyla Ġtalya‟ya gelip44 yerleĢmiĢlerdir. Hint-Avrupa veya Semit kôkenli değildirler. Ural-Altay 
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grubundan olabilirler; 

2. Etrüskler Alpler ve Balkanlar yoluyla Ġtalya‟ya kuzeyden girmiĢ ve Etrürya‟ya 

yerleĢmiĢlerdir.45 Muhtemelen, Truva I‟i de kuran Pelaj‟ların bir koludur. Hint-Avrupalı ve Semit 

kôkenli değildiler; 

3. Etrüskler hiçbir yerden gelmedi, en eski çağlardan beri Ġtalya‟da yaĢayan bir kavimdiler. Daha 

sonra Ġtalya‟ya giren Hint-Avrupalı Ġtalyotlarla karıĢarak tarihi Romalılar olmuĢlardır.46 

Ġtalyan arkeolog ve antropologların çoğu 2. ve 3. teoriyi destekliyorlar; fakat Dyonisus‟ten beri 

Etrüsklerin Ege kıyılarından deniz yoluyla gôçettikleri, klasik kaynaklarda kanıtların fazlalığı 

dolayısıyle, ağırlık kazanıyor. Gene de, Kuzey Anadolulu-Trakyalı bir grup Ural-Altay kôkenli 

Pelajların da Ġtalyaya kuzeyden girip Etrürya‟da Ege‟den gelme soydaĢlarıyla karıĢmıĢ olmaları, buna 

ait delillerle desteklenebilir. 

Her iki Ģekilde de Doğu Ural-Altay kôkeni sôz konusudur. 

3. Teoriye gelince, tek baĢına Etrüsk varlığını izah etmesi imkan dıĢıdır. Fakat denizci ve 

Balkanlı Ural-Altaylılar gelmeden ônce Etrürya coğrafi bôlgesinde eski bir kavim de herhalde 

yaĢıyordu ve yeni gelenlerce “asimile” edildiler. Ġtalyalı “Etrüsk” halkı bôyle oluĢmuĢ olabilir. 

B. Türklerle ĠliĢkiler 

1. Adları: “Türklerin adları” bôlümünden değindiğimiz gibi, ôzellikle Hint ve Mısır kaynaklarında 

“Türk” adı “Turska”, “TuruĢka”, “Tursk” Ģekillerinde ifade edilirdi. �nlü Etrüskolog J. H. Breasted, 

Mısırlılarda “t-r-s” sesinin Yunancada “T-r-r” Ģeklini aldığını ve Etrüsklerin diğer adı olan “Tyrhen”in 

bunlardan türediğini belirtiyor.47 Etrüsklerin, Romalıların ilavesi olan “E” kaldırılınca, “Trüsk” adı 

ortaya çıkıyor. “Tuska” da (r) ve (s) mübadelesine uğramıĢ Etrüsklere ait yer ismidir: “Tuskani” 

Kral ve Tanrıça Adları 

Ġsim konusunu derinliğine inceleyen E. Richardson48 “Tirsen” (oi) ekli aın Grekçe olmayan ve 

prens anlamına gelen “Turanos” kelimesinin bozulmuĢ Ģekli olduğunu ve Etrüsklerin ilk yurdu olan 

Ege-Lidya bôlgesinde “Turan” adlı bir yer bulunduğunu, Etrüsklerin de bir tanrıçalarına “Turan” adını 

verdiklerini belirtiyor. (a.g.e., �nsôz, s. 7) 

“Tarkan” adı ise Etrüsk krallarını sülale ismi olup ilk olarak “TAGES” efsanesinde geçiyor: 

“Tyrenus‟un kardeĢi veya oğlu “Tarçon”, Tages adlı bir hayalet gôrür ve sonunda “Tarkinya” 

bôlgesinin kralı olur.”49 Orta Asya Türklerinde de “Tarkan” (prens) adının mevcut olduğu malum 

(Türkiye Türkleri de h�l� bu adı takıyor). 

3. Tanrı, Totem ve Kutsal 

Hayvan Adı 
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DiĢikurt Rasenna bunun semboluydu. Roma‟nın Etrüsk prenslerince kurulan efsanesinde de diĢi 

kurt vardır ve bebek emzirmesi motifi Gôktürklerinkinin aynıdır. Bunu iĢleyen heykelleri her yere 

dikmiĢlerdir. Romalıların “R” ilavesi kalırılırsa, “Asena” adı çıkar ki, bu da Ġslam ôncesi Türklerin “diĢi 

kurt” sembolleriydi. �in‟e giren �u (�in‟in �eu sülalesi) Türkleri de “Asena-AĢina” adlı bir aileden 

geldiklerini sôylerlerdi.50 

Etrüsklerin en ulu tanrısı Tinia, kelime kôkeni olarak “Tin”dir; Sümercede ve Doğu Türkçede “tin” 

ruh demektir. Sümer ve Ġslamiyet ôncesi Türklerin tanrısının eski sôyleniĢi de “Tingiz, Tengir ve 

Tengri” Ģeklindedir (R. O. Türkkan). Cengiz Han‟ın soyadı “Borü-cina”nın “Bôrü/Kurt-AĢina”dan 

türediği anlaĢılmıĢtır.51 

4. Dil Yapıları 

Orhun yazıtlarını çôzmüĢ olan Danimarkalı dilci Wilhelm Thomsen, dil akrabalığını bulmak için 

kelime -vokabüler- benzeriklerine tam güvenilemeyeceğini, çünkü pek çok etkinin ve alıntının sôz 

konusu olabileceğini hatırlattıktan sonra Ģu kesin kuralı koyuyor: “asıl rol oynayan gramer yapısına 

bakmak lazımdır.”52 

Sümerce konusunda da yaptığımız gibi, Etrüskçe‟ye de bôyle yaklaĢalım (Etrüsk grameri için M. 

Palotino‟nun “The Etruscans” adlı son eserinin ingilizce tercümesinden, Türkçe gramer için ünlü 

Türkolog ve lenguist Jean Deny‟nin “Grammaire de la Langue turque”ün 1921 baskısından ve Adile 

Ayda‟nın üç eserinden53 yararlandım.) 

Gramer ve Sentaks 

Dil yapısı olarak Türkçe de, Etrüskçe de, Büklüm (Affluxion) dillerden (yani Hint-Avrupa veya 

Semitik) değil, Eklemeli/bitiĢik (agglutinant) yapılı olanlardandır. Ama “Ural-Altay” ailesinin bütün 

mensupları (Fince‟den Moğolca‟ya kadar) bu ôzelliği taĢır. Tür (janr) ve artikel yokluğu, fiil çekimlerinin 

edatlarla yapılması, ôn ek yerine son ekin (hem de yapıĢık olarak) kullanılması, sıfatları isimden sonra 

değil ônce gelmesi gibi ôzelliklerde Ural-Altay dillerinde ortaktır. Yani sade Türkçeye has değildir. 

Fakat Türkçeyle Etrüskçenin kendi aralarındaki ôzellikler baĢkadır. 

- Etrüskçe “Larth-al-iĢ-la” (aslında kesiksiz). Bir isim ve 3 ekten oluĢuyor. Türkçede (gene 

kesiksiz okuyun): “komĢu-lar-ın-ki”. 

- Etrüskçede sıfatlar son eklerle belirtilir. En sık kullanılanı da “NA”dır. Türkçede eskiden buna 

sık rastlanırdı; modern Türkçede (hatta Türkiye lehçesinde) hala aynen var: “Taparcası-NA”, 

“AzarlarcasıNA” 

- Bir yerin yerlisi anlamında, etrüksçe: “RomaL” denirken, Türkçede “Roma-LĠ” Ģekli kullanılır. 

(bu ôrneği yorumlayan A. Ayda, Etrüsk yazısında çok kere ünlü (sesli) harflerin yazılmadığını 

hatırlatarak, Türkçedeki sesli harfle bitiĢ farkının bundan ileri gelmiĢ olabileceğini yazıyor. Gene de 
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benzerlik aĢik�r. 

- �oğul eki için; Etrüskçede “AR” veya “ER”, türkçede “LAR” veya “LER” konur. Carra de Vaux, 

“Etrüskçe‟nin, Türkçedeki “L”yi yazmadan çoğul yapıĢı, Türkçede bunun sonradan çıkan bir ses 

kolaylığından doğmuĢ olabilir”54 diyor. Haklı olabilir, çünkü modern Türkçede hala “L”siz çoğullara 

rastlanıyor: “üçer üçer; onar onar.” 

Daha çok benzerlik var. Mesela Etrüskçe‟de mek�n eki “Volsini‟THE”, Türkçede “Ġzmir‟DE” veya 

meslek belirtici etrüskçe “thi”, türçe “ci” (çuvaĢ lehçesinde “zi”) gibi. Ve fiillerde, kelime sıralamasında 

vs. vs. 

Richardson, çeĢitli iddiaları gôzden geçirdikten sonra Ģu sonuca varıyor: “Etrüskçenin bir Hint-

Avrupa dili olduğunu sanan ilim adamları hatalarını anlamıĢ, yapı bakımından Ural-Altay diline 

yakınlığını kabul etmiĢlerdir. Hatta “Roma” adının bile eski bir Etrüsk kelimesinden türediğini 

kanıtlamıĢlardır.” (a.g.e., s. 24). 

Prof. Lissoner de bu sonucu doğruluyor: 

“Etrüskçenin dil yapısı dolayısıyle Ural-Altay dil ailesinden olduğu artık Ģüphe gôtürmez. Buna 

Ġtalyan Etrüskolog M. Pallotino da55 Braasted de56 katılıyorlar. 

Kelime Benzerlikleri 

Kelime benzerlikleri Thomsen‟in dediği gibi her ne kadar fazla güvenilemezse de aynı veya çok 

yakın ses ve hele anlam olarak çok sayıda gôrülüyorsa, delil olarak kabul edilebilir. 

Bir vekiller Ġtalya‟da elçi olan Etsüskolog Adile Ayda, rastgele 40 kadar kelimeyi ôrnek 

gôsteriyor. Bunlardan 28‟ini zorluksuz kabul edebilirim. �nceleri, tereddütle karĢıladığım “ben” 

anlamına gelen Etrüskçe “mi” ve “mini” sôzleriydi. Türk lehçelerinin çoğunda “ben” yerine “men” 

kullanılır; Sümerce‟de de, Etrüskçede de bu ôyledir. Fakat Ġndo-Cermen dillerinde de benzer bir 

durum olması (“me”, “moi”) kafamda soru iĢaretiydi. Ancak Prof. Koppers, Ġndo-Cermenlerin 

Türklerden etkilendiğini belirtmesi (bkz. Sumerce bôlümü) soru iĢaretini kaldırdı. 

A. Aydan‟ın 28 “iyi” ôrneğinden bir kaçı (dikkat: latincede “C” bizim “K” gibi okunur). 

- Avgur =Uğur 

- Cam (kam) =Kam (Ģaman) 

- Templ (um) =Tapmak, Tapınak 

- Aegr =Ağrı 

- Curul (iĢ) =Kurul 
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- Atta =Ata 

- Apa =Apa, büyükbaba 

- Begoe =Beğ, Bike 

- Cap (e) okunuĢu = “Kape” = Kapı, Kapak 

- Anan (c) =Onun (g) 

- Tarquin (us) =Tarkan 

- (R) asena =Asena (diĢi kurt) 

- Tepe =Tepe, Tepeğ.. vb. 

- Ani =Ana 

Kızılderili dillerindeki hem Etrüskçeyle, hem de Türkçeyle ortak bir iki kelimeyi de ekliyeyim: 

- Tepe/Tepeg/Tepeu (Orta ve Kuzey Amerika Kızılderililerde)= TEPE 

- Kapana (Ak-Kapana) (Orta ve Kuzey Amerika Kızılderililerde)= KAPI 

- Kapak-tokon (Aymara-Ġnka Kızılderililerinin “Kapalı Yurt” efsanesi) 

Kızılderililerde, Etrüsklerde, Türklerde aynı okunuĢ ve aynı anlam taĢıyan bu sôzcükler, binlerce 

yıldır yokolmayan delillerdir. 

5. Antropolojik ve  

Genetik Yapıları  

(Irkları) 

Bunu dôrt türlü tespit etmek mümkün oluyor: 

a. Mezarlardan çıkan iskeletlerin ôlçümüyle (kafatası, boy, burun v.b.); 

b. Tarihi kayıtlarda “tip” tasvirleriyle; 

c. Heykellerde belirgin ôzelliklerle (gôz Ģekli, burun, boy, v.b.); 

d. Etrüsklerin yurdunda halen yaĢayan halkın kan gruplarıyla (genetik ôlçümler ise yeni baĢladı). 

1. Antropolojik Bulgular 
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Etrüsklerin Türklerle iliĢkisi hakkında yerli-yabancı birçok araĢtırmacı (baĢta Adile Ayda), çeĢitli 

bilim alanlarından deliller/kanıtlar gôstermiĢlerse de, antropoloji çoğuna yabancı bir ilim dalı 

olduğundan bu konuda sessiz kalmıĢlardır. Oysa bir toplumun çoğunluğunun fizik yapısı en azından 

dilleri kadar ônemli bir iĢarettir. Hele menĢe iddia edilen baĢka ırklara kesin benzemiyorlarsa, ilave bir 

kanıttır. 

Ġsviçreli antropolog Prof. E. Pittard, tarih ve ırk konusunda en büyük uzmanlardan biridir. Bu 

isimli kitabında (Les Races et l‟Histoire), Ġtalya yarımadasının antropolojik yapısı olarak dôrt ırk tipi 

tespit ediyor; bunlardan ikincisi, yuvarlak kafataslı (brakisefal) “Homo Alpinus”ün Etrüsk bôlgesinde 

yaĢadığını ve diğerlerinden farklı olduğunu belirtiyor. (Bilindiği gibi Türklerin de yüzde 92‟si 

Brakisefaldir (Yuvarlak baĢlı). ġu ilginç ve biraz da abartılı yorumu yapıyor: 

“Ġtalya‟nın aydın (entelektüel) büyüklüğünde damgasını basanlar, güneydeki Ġtalyot 

dolikosefaller değil, kuzeybatıdaki Brakisefallerdir. Hatta askeri güç geliĢtirip Ġtalya‟nın birliğini kuranlar 

bunlardır. “Cavour”lar, Garibaldi‟ler bu brakisefallerden değil miydi?57 oldu olacak, Ġtalyan Rônesans 

ressamlarının çoğunun Etsüsyalı olduğunu da sôyliyebilirdi. (... Vinci, Mikal Angelo vb.!) 

Amerikalı antropolog Prof. Roland Dixon, klasik “ırklar” araĢtırmasında, Etrüsklerin ôlülerini 

yakmaları yüzünden58 az fosil ele geçtiğini, tesadüfen bulunanların da hep kuzeyde, Etrüsk 

bôlgesinde ve “Po” vadisinde ele geçtiğini, Alpin ve Pale Alpin brakisefallere rastlandığını kaydediyor, 

daha sonra da, Romanın soylu sınıfı aristokrasisini bu Etrüsklerin oluĢtuğunu belirtiyor.59 

Tabirler ĢaĢırtabilir; bu antropologların “Alpin” dedikleri, Türklerin de ecdadı olan “Alp” ırkıdır, 

“Palea-Alpin” ise burun Ģekli biraz farklı “Alp” soyudur. 

Fransız antropolog Prof. G. Poisson da Etrüsk bôlgesinde ôlülerini yakma geleneği yüzünden az 

iskelet bulunduğunu kaydettikten sonra, Heredot‟u teyiden Etrüsklerin Anadolu‟dan geldiklerinin fiziki 

delillerini gôsteriyor.60 

Hele Prof. Calvin Kephart, Etrüsklerin soyunu apaçık “Turanlı” ve “Türk” tabirleriyle tanımlıyor,61 

hatta kôklerini Sümer‟den Batı Anadolu, oradan da Ġtalya olarak çiziyor (302-303). 

Bir baĢka Amerikalı antropolog Carleton Stevens de Etrüsk mezarlarında bulunan kafataslarının 

ôlçümleri yoluyla Batı Anadolu Alp ırkıyla bağlantı kuruyor.62 

2. Kan Gruplarının Anlamı 

Bugün Etrüsk yôresinde yaĢayan Toskana halkının kan tahlili sonucunun onları Batı Anadoluda 

yaĢayan Türklerle bağlantısını kuran A. W. Bijwank‟ın raporunu zikredip63 bu “ırk/kan” çizgisini 

kapatalım. 

3. Heykellerin Anlattığı 
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Heykellerin ôlçümleri de yuvarlak kafatası, düz burun ve “badem gôz” Ģekliyle, Hint-Avrupa 

kôkenli diğer halkların uzun baĢ (dolikosefal) ve düz gôz Ģekliyle farklılık gôsteriyor. Roma 

Müzesindeki lahit üzerinde tam boy karı-koca heykelinin tipi tamamile “asiatic” olup, bunun birçok 

Türkün “badem gôz” tipiyle aynıdır; Romalılara benzemeyiĢleri müzeyi gezenleri hayrete 

düĢürmektedir; (M.�. 530 yılına ait).64 ġu büstler ve heykeller de aynı tiptendir: Hermes (M.�. 510, 

bıyıkları da Hunların uzattığı türden);65 Apollo (aynı yıl, aynı müze), Maenad kafası66 ve nihayet, 

M.�. 490‟a ait bir savaĢçı baĢı67: Bu büst, Hun usulü sarkık bıyığı ve Ġnka (Kızılderili)lerin savaĢçı 

miğfer Ģekliyle ilginçtir. Floransa‟daki Etrüsk müzesinde de bu tip heykeller ve büstler doludur. Buna 

rağmen çekik gôz ôzelliğini sergilemeyen pek çok Etrüsk büstü varsa da, Türklerin bir koldan araları 

olan Alpinlerin düz gôzkapaklı olduğu ve bugün de Batı Türklerinin: 42.77 kadarının bu tipte olduğu 

unutulmamalıdır. Zaten o büstlerin de kafa ôlçüleri diğerleri gibidir. 

6. Kültür ôzelliklerinde 

Benzemeler 

Kadının Mevki: Etrüsk toplumunda kadının yüksek mevkii vardı. Eve de kapalı değildiler. Dini 

tôrenlere, yarıĢlara, temsillere, ziyaretlere kocaları ile birlikte giderlerdi. Buna baĢka milletler, mesela 

Yunanlılar çok ĢaĢardı.68 Ġslam ôncesi Samiler (Araplar) da. Evli çiftlerin sıcak iliĢkisini, az ônceki 

lahit-üstü karıkocanın heykelleri ne güzel canlandırıyor! 

Ġslamiyet ôncesi Türk tôrelerinde de kadın eve ya da çadıra kapanık değildi, hatta kağanlar bile 

tahtta eĢlerini yanlarına oturturlardı. 

BitiĢik Ok‟lar Sembolü: Romalıların “bôlünmezlik kuvvettir” anlamında bitiĢik uzun oklardan 

oluĢan bir sembolleri vardı. “Fascie” denilen bu simge 20. yüzyılda Musolini‟nin “FaĢistlik” amblemi 

olmuĢtu. Aslı Etrüsk‟tü ve boylar “ok”larla temsil edilirdi. Türklerin Oğuz Kağanı da oğullarına, ayrı 

okları kolaylıkla kırdıktan sonra bitiĢik ok demetini almıĢ ve nasıl kırılamadıklarını, onun için de Oğuz 

boylarının (ok‟larının) birleĢik kalmalarını tavsiye etmiĢti (Bozok‟lar ve �çok‟lar bôyle oluĢmuĢtu.69 

Müzik: Bildiğim kadarıyla Etrüsk müziğinden ôrnekler bulunamamıĢtır. Fakat Etrüskolog A. 

Ayda, fransızca kitabının bir dipnotunda, “Toskana” (yani Etrüsk bôlgesi olan, bugünkü Ġtalya‟nın ili) 

kôylerini gezerken, bugün bile “TURKĠNA” denilen türküler okunduğunu duymuĢ (a.g.e., 196). 

At Kuyruğu: Floransa‟da Tarquinia‟da Etrüsk müzesinde, kuyrukları düğümlü bir çift at heykeli 

gôrdüm. Kuyrukların bôyle düğümlenmesi, Osmanlılar dahil, Türklerin geleneklerindendir. 

Al Rengi: Etrüsk‟lerde kırmızı renk kutsaldı. Bu, Roma‟lılara geçerken, mor rengi ône geçip al 

ikinci sırada kalmıĢ. Türklerde, yalnız Osmanlı ve Cumhuriyet devirlerinin bayraklarında değil, 

Türkmenistan‟da �akmaklı TaĢ Kalkolitik çağının evlerinin, duvarlarında ve �in kayıtlarına gôre 

Hunlarda kırmızı renk kutsaldı (Eberhard‟a gôre “ehren” yani “derince”  “yogunca” sevilirdi. Gôk mavisi 

ve turkuaz renkleri Gôktürkler zamanında sevilir oldu). 



  614 

Sanatta Hayvan Stili: Ġskit ve Altay Türklerinin “gerçekçi stilde” hayvan üslupları hakkında M. Ġ. 

Artamanov70 ile Nejat Diyarbekirli‟nin71 kitaplarındaki resimlerle, Etrüsk müzelerindeki hayvan 

heykellerine ve Raymond Bloch‟un kitabındakilerine bakmak, akrabalığı anlamaya yeter. 

Kutsal KuĢlar: Hem Türk (YaratılıĢ), hem de Fin (Kalavela) destanlarında dünyanın yaratılıĢı 

sırasında tanrıyla birlikte yanında uçan “kutsal kuĢ” Etrüsk mitolojisinde de vardır. Türklerin-Yakut 

boyu ġamanlarında, Kızılderililerin -aynen bizimkilerine benzeyen- yaratılıĢ destanlarının sonunda, 

hatta Hacı BektaĢ Veli‟nin “kuĢa dônüĢmesi” efsanesinde, bazı kuĢlar insanlarla yaratıcıları arasında 

aracı ve yardımcı rol oynarlar.72 Aynı rolde kuĢlar, Etrüsk mitolojisinde de tıpatıp vardır.73 

Ve diğer: Oğuzların 24 boyu ile  Etrüsklerin 12x2 esasları, kuyumculuk ve yônlere ait huzafeler... 

vb. Bukadar “aynı yerde kesiĢen delil çizgileri” Etrüsklerin Türklerle iliĢkisini fazlasıyla kanıtlıyor. 
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Ön ve Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz'in Kuzeyi, Ġdil-Ural ve Batı 
Sibirya'daki Eski Türkler / Prof. Dr. Mir Fatih Zekiyev [s.424-431] 

Kazan Devlet �niversitesi / Tataristan 

Geleneksel Türkolojide eski Türkilerin yerleĢim alanı sadece Orta Asya ve Altay bôlgesi olarak 

tanımlanmaktadır. Daha ônceleri güya sadece Ġrani dilli kavimlerin yaĢadığı Orta, �n ve Küçük Asya, 

Kafkas, Karadeniz‟in kuzeyi, Ġdil-Ural ve Batı Sibirya bôlgelerine ilk Türkiler milattan sonra IV-XI. 

yüzyılları arasında geldikleri sanılmaktadır. Bu makalede somut verilere dayanılarak eski Türki dilli 

yerleĢim alanların sôzkonusu bôlgelerde de mevcut olduğu gôsterilmeye çalıĢılacaktır. 

�n ve Küçük Asya‟daki Eski  

Türki Dilli YerleĢim Alanı 

�n ve Küçük Asya‟daki eski Türki dilli yerleĢim alanın varlığı konusu hiç kimse tarafından 

incelenmemiĢtir zira, her yerde ilk Türkilerin �n ve Küçük Asya‟ya geliĢi milattan sonra XI. yüzyılında 

gerçekleĢtiği Ģeklindeki konsept geçerli olarak muhafaza edilmiĢtir. 

Ancak, Sümer, Akad, Asur ve Urartu kaynaklarının incelenmesiyle �n Asya‟nın eski tarihine 

yeniden ve yeni bir açıdan ıĢık tutulmasına imkan sağlanmıĢ olacaktır. Bu Ģekilde Azerbaycan 

dilbilimcisi Firidun Agasığlu Calilov yukarıda bahsedilen kaynaklarının incelenmesine dayanarak 

milattan ônce IV-III. binyıllarında Dicle nehrinin üst kısmında Asurya ve Urartular arasında Türki dilli 

Subarların (Sub-ar “nehir insanları”) yaĢamıĢ olduklarını ortaya koymaktadır. Daha sonraki 

satırlarında araĢtırmacı ayrıca Türki dilli Kumanlar, sonra Türki dilli Gutiler, Lulu ve Urmu gôlünün 

güneyinde yine Türki dilli Turukları iĢaret etmektedir. Bunun dıĢında Asur, Akad ve Urartu 

kaynaklarına gôre sôzkonusu gruplar arasında Kumuklar, KaĢgaylar, Gugerler, Salurlar ve diğer gibi 

isimli Türki dilli kavimlerin varlığına iĢaret edilmektedir (15, 41-66, 156-162) 

Bunun dıĢında, �n Asya‟da eski Türki yerleĢim alanın varlığı, burada ve ayrıca Küçük ve Orta 

Asya‟da bazı coğrafi yerlerinin milattan çok ôncesinden Türki cins isimleri taĢıdığı, bunların bir kısmı 

daha sonra bazı yerlerde ôzel isim haline geldiği gerçeği ile de kanıtlanmaktadır. 

Eski Yunan seyyahlar ve Büyük Ġskender‟in tarihçileri geçtikleri yolu anlatarak Küçük, �n ve 

Orta Asya‟daki coğrafik yerlerin isimlerini bu Ģekilde vermiĢlerdir. 

�rneğin, Küçük Asya‟da Tavr (Pontoslu Tavr, Küçükasyalı Tavr) adını taĢıyan dağlar mevcuttur. 

Eski Yunanlıların bildirdiğine gôre milattan çok ôncesinde yerli halklar bu Tavr dağları ve buradan �n 

ve Orta Asya üzerinden doğuya Himalaya‟ya kadar uzanan sıradağları Tavr kelimesiyle 

adlandırıyorlarmıĢ (11, 283). Tavr kelimesi kôken itibariyle “dağlı insanlar, dağlılar” anlamını taĢıyan 

Türki etnonimdir. Bu kelime tau/taw/tav “dağ” ve ar/er “insanlar, erkekler” anlamında olan 

sôzcüklerden oluĢmaktadır. 
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Yerli Türkiler gelen eski Yunanlılara etrafı anlatırken Tavrıların “dağlıların” yaĢadığı tüm dağları 

Tavr (Tavr tauları “dağlıların yaĢadığı dağlar”) kelimesiyle adlandırmıĢtır. Buna istinaden eski 

Yunanlılar Tavr dağları Küçük Asya‟dan Himalay‟a kadar uzayan dağlar Ģeklinde iĢaretlemiĢlerdir. 

Tavrıların “dağlıların” yaĢadığı tüm dağları anlamına gelen bu cins ismi tavr daha sonra Küçük Asya 

(ve Kırım‟da) bazı dağların ôzel isimleri haline gelmiĢtir. 

�rneğin, aynı Ģey Türki kelimeler olan kaukas ve kroukas için de sôylenebilir (11, 283). �n ve 

Orta Asya‟daki yerli Türkiler eski Yunanlılara etrafı anlatırken tüm kayalık ve üzerlerindeki karlardan 

dolayı beyaz olan dağları kaukas “karlı kayalı dağlar” veya kroukas “beyaz kayalı dağlar” diye 

isimlendirmiĢlerdir. Kaukas (Kafkas) kelimesinde kıy/kay “beyaz”, kas “kaya” kas/kis “kesmek” 

sôzcüklerinden gelmektedir ki, daha sonra Türk dilinde bu sôzcük kıya/kaya ayrıca kıy/kay “kesmek” 

sôzcüğü ile değiĢtirilmiĢtir. Ġkinci kelime olan kroukasta ilk kısım krou “kırağı, kar”, ikinci kısım ise kas 

“kaya” anlamındadır. 

Küçük ve Orta Asya‟nın bazı dağları yerli aborigenler tarafından Yunanlılara Oksiy adı ile takdim 

edilmiĢtir. AnlaĢıldığı kadarıyla bu dağlar temiz nehirlerin aktığı dağlardır. Oksiy Türki dilindeki 

aksay/oksuy/oksiy‟dir: ok/ak “beyaz, temiz”, su/say/siy “nehir”. 

Aynı aborigenler (yerliler) bazı nehirleri o zamanlarda cins isimleri olan Araks, Oks, Tanais 

kelimeleriyle adlandırmıĢtır: Araks -Türki dilindeki arık/arak “nehir, su yolu”; Oks da- Türki dilindeki 

aksu/oksu “beyaz, temiz nehir, su”; Tanais ise-Türki dilindeki tınıs/tınıç “sakin, taĢkın olmayan nehir” 

vb.‟dir. 

Bundan dolayı, �n ve Küçük Asya‟da eski Türki yerleĢim alanın var olmadığı ve ilk Türkilerin 

buralara ancak milattan sonra XI. yüzyılında geldikleri Ģeklindeki resmi tarih biliminde kabul edilen 

aksiyomun fiilen gerçeklere uymadığı ortadadır. 

�n ve Küçük Asya‟da eski Türki dilli yerleĢim alanın varlığı ile ilgili ipuçları “Sümer dilini nasıl bir 

Türki dili etkilemiĢtir” Ģeklindeki sorusunu da ortadan kaldırmaktadır. Mesele, Akad kaynaklarının 

bildirdiğine gôre, Bağdat güneyindeki bôlge Sümerlerin yaĢadığı Kuenkir (Kangar) bôlgesi ismi ile 

anıldığı, Bağdat kuzeyindeki bôlge ise Subarların yaĢadığı Subartu bôlgesi ismi ile anıldığından 

ibarettir. Sümerler kendilerini Sümer adı ile değil Kangarlı veya Kangar adı ile adlandırıyordu. 

Herodot‟ta bu etnonim Angareon Ģeklinde rastlanmaktadır. Kangarlılar Sümer ismi ile Akadlıları ve 

diğer halklarını adlandırıyordu ki, bu etnonim onların diline Subarlardan geçmiĢtir. Yani onlar, 

Kangarları (Sümerleri) de Subarları da farklı dil ve lehçe ortamlarında 

sumar/sumer/Ģumer/samar/suar/sabir/savir/sibir vb. farklı Ģekillerde telaffuz edilen Subar etnonimi ile 

isimlendiriyordu (15, 157). 

Bu Ģekilde, Sümerlerin dilini Subar dili ve onun lehçeleri, yani o zamanlarda Kuman, Kumık, 

Turuk, Kuti, Lulu, KaĢgay, vb. etnonimleri ile adlandırılan en yakın Türki komĢuları etkilemiĢtir. Ancak, 

birçok araĢtırmacının kanısına gôre, Sümer dilinin kendisi Türki dili değilmiĢ. 
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BaĢka bir Ģekilde de düĢünülebilir. Sümerlerin kendini isimlendirmede kullandıkları Kangar 

kelimesi onların yaĢadığı bôlgeden geldiği varsayımı bir soruyu daha ortaya koymaktadır: neden bu 

bôlge Kangar diye adlandırılmıĢtır? Kangar kelimesi etnonimdir, hem de Türki bir etnonimdir. Yani, 

burada Kangarlar yaĢamıĢtır, ancak ne zaman? Sümerlerin bu yerlere geliĢinden ônce buradaki 

Sümerler aslında Türki dilli Kangarlar mıydı? Eğer bu bôyle ise, artık milattan ônce IV. binyılda onlar 

Semit dilli Akadlar arasında asimilasyon sürecini yaĢamakta idi. Bu durumda, Sümer dilindeki Türki 

kelimeler aslında Türki dilinden alınma kelimeler değil kendi baĢına Türki bir sübstratum 

durumundadır, yani yenilmiĢ Türki dilinin izleridir, ki bu dili kullananlar daha sonra Akad dilini 

benimsemiĢtir. Gôrünürde, Sümer-Kangarların bir kısmı Orta Asya‟ya gôç etmiĢ ve buradaki 

Horezmliler ile birleĢerek Horezmlilere de ek olarak Kangar etnonimini aktarmıĢtır. Horezmliler 

arasında kangha/kangüy/kangar gibi etnonimlerinin kullanımı bundan dolayı olmalıdır. 

�n Asya‟daki eski Türki dilli yerleĢim alanı Orta Asya, Kafkas, Ġdil-Ural, Batı Sibirya, Kazakistan 

ve Merkezi Asya bôlgelerinde çok güçlü bir Türki etkisine neden olmuĢtur. 

Orta Asya‟da Eski Türki Dilli YerleĢim Alanı 

Orta ve �n Asya kendi baĢına eski yazılı kaynaklarına girmiĢ olan bir bôlgedir. Bu bôlge Hint-

Avrupalı bilim adamlarınca ve ôzellikle Ġrani, Yunan ve Romalı tarihçiler tarafından titizlikle, ancak 

orada Hint-Avrupalı etnik kôkler bulmak Ģeklindeki bakıĢ açısı ile incelenmiĢtir. Bu bağlamda en çok 

Hint-Ġrani uzmanlar ôzenmektedir ki, bunlar �n ve Orta Asya, Kazakistan, Ġdil-Ural, Karadeniz‟in 

kuzeyi ve Kafkas bôlgelerine sadece Hint-Ġranilerinin eski ata yurdu imiĢ gibi bakma eğilimindedir. Bu 

bakıĢ açısı taraftarları, arkeolojik verilerinin analizine dayanarak sôzkonusu bôlgelerindeki ve ôzellikle 

Orta Asya ve Kazakistan‟daki arkeolojik kültürlerinin sahipleri milattan ônce II. binyılında buralarda 

yaĢayan ve Hint-Ġrani dilleri konuĢan yerleĢik çiftçilerin olduğunu iddia etmektedir (1, 40-41). Ancak, 

sôzkonusu bilim adamlarının gôrüĢüne gôre, milattan ônce III. binyılından baĢlayarak milattan sonra 

VI. yüzyılına kadar güçlü devlet yapılarına ve dolayısıyla yüksek maddi ve manevi kültürüne sahip 

olan bu Hint-Ġrani halklar milattan sonra VI-VII. yüzyıllarda gelen gôçebe Türkilerin etkisiyle Türki 

halklarına dônüĢmüĢtür. Hint-Ġrani bilim adamlarının bôyle bir iddiasına inanmak çok zordur zira, 

tarihin her yerinde tam aksini gôrmekteyiz, yani gelen gôçebeler, hatta çok daha yüksek kültüre sahip 

istilacılar bile zaman içinde çoğunluk olan aborigenlerin (yerlilerin) etkisi ile asimilasyona tabi 

tutulmuĢtur. Bundan dolayı burada baĢka bir ortam ortaya çıkartılabilir. Orta Asya‟da milattan ônce 

daha III. binyılında birçok defa eski Ġranlı devletlerin içerisinde yer alan Türki kavimler de yaĢamıĢtır 

ve bugün Orta Asya ile Kazakistan‟da yaĢayan Türki halkların ataları onlardır. 

Milattan ônce III. binyılında bu bôlgelerde yaĢamıĢ olan hangi kavimler Türki dilli olabilir? 

Tarihten biliyoruz ki, �n ve Orta Asya‟da Sümerlere paralel olarak Elam Devleti de var olmuĢtur. 

Milattan ônce III. binyılından itibaren yerel hiyerogliflerin yerini alan çivi yazısını Elamlılar Sümerlerden 

almıĢtır. Ancak maalesef Elamlı çivi yazıları bugüne kadar da çôzülememiĢ olduğundan dolayı hangi 

dilde yazıldıkları bilinmemektedir. Bilim adamlarınca bu dilin Hint-Ġrani dili ve bir bükünlü (flektif) dili 

olmadığı, aksine bitiĢimli (agglütinatif) bir dili olduğu tespit edilmiĢtir. AnlaĢılıyor ki, bu bôlgede bir 
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bitiĢimli dil ancak Türki dili olabilir. Orta Asya‟daki Elam Devleti Türki dilli kavimler tarafından kurulmuĢ 

ve bu kavimler ülkesini Türki dilinde “benim ülkem” (Ġl-em>El-em>Elam) anlamını taĢıyan Elem 

kelimesi ile adlandırmıĢ olabileceği olanaklıdır. Bunun dıĢında XIX ve XX. yüzyıllarda da bilim adamlar 

Elam dilini Türki dili ile iliĢkilendirmiĢler, ancak bu teĢebbüsler Hint-Ġranililer tarafından hemen 

reddedilmiĢtir. Bir dayanağı olmadan Ġ. M. Dyakonov da Elam-Türki ôğretileri bilim ôncesi ôğretiler 

olarak nitelendirmiĢtir (7, 107). 

Tarih boyunca Elam Devleti‟nin kültürü milattan ônce I. binyılına kadar takip edilebilir ve milattan 

ônce I. binyılının baĢında onun yerini Saksk (4, 33-36) ve Huarasmiy (6, 119) devletleri almıĢtır. 

Somut etnogenetik araĢtırmalar Sakların Türki dilli olduklarını ve aynı zamanda Ġrani dilli oldukları 

konseptinin doğru olmadığını gôstermektedir. 

AĢağıda kısaca Horezmiylilerin etnogenetik konularına duracağız Resmi tarih biliminde 

Horezmlilerin ilk baĢtan daha Ġrani dilli oldukları ve ancak VI-VII. yüzyıllarda gôçebe Türkilerin etkisiyle 

“kendi” Ġrani dilini Türki dili ile değiĢtirmiĢ oldukları kabul edilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi bu 

bakıĢ açısının tenkitlere dayanacak hali yoktur. Gerçekte Horezmiyliler baĢtan itibaren Türki dilli idi ve 

bu halleriyle Orta Asya ve Kazakistan‟ın çağdaĢ Türki dilli halklarının içine dahil olmuĢtur. Bu birinci 

tespitimizdir. 

Ġkinci tespitimiz Horezm etnoniminin etimolojisi ile ilgilidir. Eski çağlarda bu etnonim Hvarizm, 

Horazm, Horamni gibi varyasyonlara sahipti. Bu etnonimi etnonimlerin Türki modellerine dayanarak 

anlamsal kısımlara bôlersek Hvarizm, Horasm, Horezm varyasyonlarında Huar ve As olan iki kôkü ve 

ayrıca 1. Ģahıs, tekil -m aidiyet ekini (-ım) gôrmekteyiz. Huar veya baĢka bir değiĢle Suar, iki adet 

kôkten oluĢmaktadır-Su (hy>hu)”su” ve Ar yani “insan, adamlar” anlamında gelen en eski Türki 

etnonim ki, bir bütün olarak Huar “nehir insanları” anlamındadır. Huarasm etnonimin içinde Suar 

etnonimin varlığı Huarasların bir nevi �n Asya‟daki Subarların (Suarların) torunları olduklarını 

gôstermektedir. Ayrıca Suar (Huar) etnonimi Kafkas, Ġdil-Ural ve gôründüğü gibi Orta Asya‟da da aktif 

olarak kullanılmıĢtır. Huarasm etnonimin ikinci kısmı As dır ki, o da en eski Türki etnonimlerden biridir. 

Huaras Suarların kaviminden olan Aslar anlamına gelmektedir. Huaraslar kendi devletini kurmuĢ ve 

hem onu hem de ülkesini sadece Huaras Ģeklinde değil sevgi ile Huarasm “benim Huaras” diye 

adlandırmıĢlar. Zamanla Huarasm ülkesinin adı Huarasm>Horezm etnonimin anlamında da 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Huaras etnoniminin ilk kısmı Türki etnonimin Suar (Huar)‟dan geldiği As etnoniminin olmadığı 

ancak -m (ni-anlaĢılan daha sonra Ġrani dilinin etkisinde oluĢmuĢ) aidiyet ekinin bulunduğu Horamni 

varyasyonundan da anlaĢılmaktadır. 

ġumer (Sumer/Sumar/Subar) ve Horezm (Huar-as-m) etnonimlerindeki aynı kôkünün 

(Suar/Huar) varlığında Sümerlerin ve Horezmiylerin etnik akrabalığının belirgin izleri gôrülmektedir. 

Bunun dıĢında, bu durum Sümerlerin kendilerini Kangar, diğer halklar ise Horezmiyleri Kangha veya 

Kangüy Ģeklinde adlandırdıklarından da anlaĢılmaktadır (14, 341). Bu üç tane etnonimin temelinde 
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aynı birincil etnonim kôkü olan Kang/Kann “ilk ata” yatmaktadır. 

Pamir vadisi ve HindukuĢta Suarlar ve Aslar (Huaras) ile yan yana (Suar etnonimi gibi) 

etnonimleri aynı Ģekilde “nehir insanları” anlamını taĢıyan Bulgarlar da yaĢamıĢtır. Bulgarlar ve 

Suarlar Ġdil bôlgesinde de yan yana yaĢamıĢtır. Bulgar bilim adamları Bulgarların Orta Asya Türki 

yerleĢim bôlgesinden geldikleri gôrüĢünü ifade etmektedir. Sonradan Bulgarlar Karadeniz‟in Kuzeyi-

Tuna havzasındaki Türki dilli yerleĢim alanın oluĢmasına katkıda bulunmuĢtur. 

Birincil (bileĢik olmayan) etnonimleri taĢıyan kavimler ikincil (bileĢik) etnonimleri taĢıyanlara 

nazaran çok daha ônceki dônemlerde yaĢadıkları bilim tarafından tespit edilmiĢtir. Bundan dolayı, 

Orta Asya‟da Huaraslardan çok ônce Arlar, Aslar ve Suarların yaĢadığının itiraf edilmesi 

gerekmektedir. 

Türkilerin çok eski çağlardan beri kendi ülkelerini saygı ve sevgi ile benim anlamını taĢıyan ve 

Türki dilinde Huarasm, Elem > Elam, Kırım, Biarm vb. gibi 1. Ģahıs, tekil -m aidiyet eki ile ifade edilen 

zamir ekini da ekleyerek adlandırdıkları konusunda bir kez daha okurlarımızın dikkatini çekmekteyiz. 

Horasmiler (Horezmiyler) ile Pardılılar (Parfyanlılar) da yakın iliĢkilidir. Ġranilerin hakimiyeti 

altında bulunan Pardılılar, Horasmiler, Sogdiler, Gandariler ve Dadikiler Ġrani çarı Kserks‟in ordusunda 

birlikte bir kol oluĢturdukları ve Pardılılar ile Horasmiler aynı komutanın emrine gôre hareket ettikleri 

gôrülmektedir (5, VII, 66). 

Burada herĢeyden ônce Pardılıların (Parfyanlılar) baĢtan itibaren Türkiler olduğunu ve sonradan 

Orta Asya‟daki Türkilere katıldıklarını iĢaret etmemiz gerekmektedir. Eğer onlar Ġrani dilli olsaydı 

gôçebe Türkilerin Türki dilini kabul edemezdi, aksine “gelen” “gôçebe” Türkileri asimile ederek onlara 

Hint-Ġrani dilini kabul ettirirdi. 

Pardılılar etnoniminin etimoloejisi de Türki etnonim modeline gôre açıklanmaktadır. Pardı 

kelimesi par (bar) “varlık, bolluk, zenginlik” sôzcüğü ve-dı (-lı) ekinden oluĢmakta olup Pardı “zengin, 

mal sahibi, bolluk içinde yaĢayan” anlamını taĢımaktadır. Rusça dilinde th sesi ilk ônce theta (q) 

aracılığı ile daha sonra ise (F) ile aktarılmıĢtır. Bundan dolayı Pardı‟dan Rusça varyasyonu Parfı > 

Parfyane ortaya çıkmıĢtır. Pardı kelimesinin Türki kôkeni olan bir etnonimin olduğu konusu Prikamye 

bôlgesinde de Bardı Ģeklinde ve ayrıca ayidiyet eki -m ile birlikte Bardım olarak bôlge ismi gibi 

kullanıldığı verileriyle de desteklenmektedir. Moğol istilasından ônce Azerbaycan‟da ismini 

hakimlerinin etnoniminden alan ve Barda adını taĢıyan hızla geliĢen bir ticaret ve sanat merkezinin 

var olduğu bilinmektedir. 

Pardı halkının devleti Hazar Denizi‟nin güneyi ve güneydoğusunda Yunanlılara ve Ġranilere karĢı 

yapılan mücadele süreci neticesinde milattan ônce III. yüzyılında kurulmuĢtur. YükseliĢ dôneminde 

Mezopotamya‟dan Hindistan sınırlarına kadar geniĢ alanlar bu devlete bağlı idi. Gôrünürde daha 

Sümerlerin dôneminde Pardılılar �n Asya‟ya kadar ulaĢıp Sümerlerle iliĢki içinde idi. Daha sonra 

Pardılılar Türkmen halkının oluĢumunda aktif rol oynamıĢtır. Eski Pardılılar Türkmen olarak 
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adlandırılmaya baĢlanmıĢtır. AnlaĢılıyor ki, Basra Kôrfezi‟nin doğusundaki Hamsinli Türkmenler ve 

Irak ile Suriye‟de yaĢayan Türkmenlerin Pardı Devleti‟nin �n ve Orta Asya‟da büyük toprakları kontrol 

ettiği dônemlerden beri oralarda kalmıĢtır. 

Kaynaklarda Yunan-Baktriy devletinin nüfusu olarak yaĢayan ancak Horezmiyleri ve Pardıları ile 

yakın iliĢkide bulunan Sogdılar tasvir edilmektedir. 

Sakiler Ġrani dilli olarak gôsterilmekte, ancak Türkologlar onları da Türki dilli olarak kabul 

etmektedir. Sogdı kelimesi de Sak veya Saka etnoniminden -dı (-lı) ekinin yardımı ile oluĢan bir 

etnonimdir. Sakdı > Sagdı > Sogdı “Sakalarla karıĢmıĢ kavimler” anlamında gelmektedir. 

Eski kaynaklarda Horasmiler, Pardılar ve Sogdılar ile birlikte Arı/Ariy ve Gandariy‟den de 

bahsedilmektedir. Herodot‟un yazdığına gôre Ahemenid Ġran‟da Pardılar, Horasmiler, Sogdılar ve 

Ariyler devletin onaltıncı vilayetini oluĢturuyordu (5, III, 93). Daha sonra Herodot, Ariyler isminin 

aslında Midyalılara verilen isim olduğunu iĢaret etmektedir (5, VII, 62). (Midyalıların bir kısmının Türki 

dilli olduğu konusunda uzman gôrüĢleri de mevcuttur.) Ariylerin, Pardıların, Horasmilerin, Sogdıların, 

Gandariylerin ve Dadiklerin aynen Baktriyler gibi silahlanıp kuĢanıp savaĢa katılmak için sefere 

çıktıklarını yine Herodot tarafından bildirilmektedir (7, VII, 66). Bilindiği gibi Baktriy‟da ise Türki dilli 

olan Toharlar/Togarlar (Ġbranice olarak Togarma) kavimi hakimdir. 

Ar/Er ismi en yaygın birincil ve Türki bir etnonimdir. Eski çağlarda Orta Asya‟da bu etnonim 

birincil hali ile çok aktif bir Ģekilde kullanılmıĢtır. Arlar daha o dônemde Horasmilerin yapısına 

(Huar/Suar = Su+Ar+As) ve Kangarların yapısına (Kang+Ar) dahil olmuĢtur. Hatta, Arların müteakip 

geliĢimlerine bağlı olarak ikincil etnonimler taĢıyan Bolgar/Bulgar, Suar, Hazar, Sarir, Tatar, Avar, 

MiĢar, Salar, Uygur vb. gibi birçok kavim oluĢmuĢtur. 

Gandariy etnonimine gelince ise Türki etimolojisine gôre o da Arları/Ariyleri kastetmektedir. 

Ancak gan/han sahibi olan Arlar Ģeklinde ki, Gandı-Ar içerisinde Gandı/Hanlı “han sahipleri olan” 

anlamını taĢımaktadır. 

Arlar/Ariyler ile ilgili anlamsal açıklamalarımız elbette Hint-Avrupalı bilim adamlarının 

yorumlarıyla ôrtüĢmemektedir. Hint-Avrupalıların atayurdunu tespit etmeye çalıĢırken bu bilim 

adamlar, birçok Orta Asya halkını kendi dil ailesine dahil etmek ve Hint-Avrupalılarının atayurdunu 

Merkezi ve Orta Asya Ģeklinde belirlemek için çok yoğun çalıĢmalara giriĢmiĢtir. Bu istikamette bazı 

Alman bilim adamlar ôzel gayretler gôstererek bir kısım Orta Asya halklarına (ôrneğin, Toharlara) suni 

olarak eski Ġrani dilini yapıĢtırmıĢtır. Bu tür suni varsayımlar temelinde ve ôrneğin Ariyleri Hint-

Avrupalılara katarak XIX. yüzyılının ortasında aynı çevreler “Ariyalı” ırkı teorisini ortaya çıkarmıĢtır. 

Bilindiği gibi sôzkonusu teori bazında Hint-Ġrani diller Ariyalı diller Ģeklinde isimlendirilmeye baĢlanmıĢ 

ve bu dili konuĢmuĢ olanlara, yani Ariylere ortak fiziksel “üstün” ırksal ôzellikleri yakıĢtırılmıĢtır. Ve 

daha sonra da “Ariyalı Irkı” ôğretileri Alman faĢistler tarafından Almanları “üstün Ariyalı ırkı” Ģeklinde 

tanımlamak için kullanılmıĢtır. 
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Burada, yine Orta Asya‟daki Türki dilli yerleĢim alanına dahil olan KuĢanlarla ilgili birkaç noktaya 

da değinmemiz gerekmektedir. 1947 yılında A. N. BernĢtam “Usun/KuĢan ve Toharlar konusunda” 

isimli makalesini yayınlamıĢtır. Bu yazısında araĢtırmacı, sôzkonusu kavimlerin Eftalitlere (Beyaz 

Hunlar) akraba olan aynı halkın parçaları olduklarını kanıtlamaktadır. Gelenek olduğu üzere yazar 

hepsini Ġrani dilli olarak kabul etmektedir (3, 41-47). Ancak aynı çalıĢmada kullanılan somut veriler 

bunların Türki dilli olduklarını gôstermektedir. 

Kusan (tarih kaynaklarında daha çok KuĢan Ģeklinde yaygınlaĢmıĢ) adını taĢıyan halk tarihte 

derin izler bırakmıĢtır. Milattan ônce I. yüzyılında bu halk kendi devletini kurmuĢ ve milattan sonra I-III. 

yüzyıllarında bu devlet Orta Asya‟nın ônemli bir kısmının, Afganistan, Pakistan, Kuzey Hindistan ve 

Sintszyan‟ın dahil olduğu muazzam bir büyüklüğe ulaĢmıĢtır. 

Resmi tarih bilimi bu halkı Ġrani dilli olarak gôstermekte ve güya bunlar ancak milattan sonra IV-

VII. yüzyıllarında gelen gôçebe Türkilerin etkisinde kalarak TürkleĢmiĢ olduğunu anlatmaktadır. 

Bilindiği gibi gerçek hayatta gelen gôçebelerin yerli ve daha yüksek kültür düzeyine sahip yerleĢik 

halklarını asimile etmesi değil aksine gelenlerin yerleĢik yerlilerin içine asimile olması Ģeklinde 

gôrülmektedir. Bundan dolayı KuĢanların baĢtan itibaren Türki dilli olduklarını kabul etmemiz yerinde 

olacaktır. Bunun dıĢında, tarihi kaynaklarda KuĢanlar Toharların arasında ônde gelen kavimlerden biri 

olduklarını ve Tohar devletinin baĢında Usunların olduğu açıkça tespit edilmektedir (3, 43). Toharlar 

ve Usunlar ise kuĢkusuz Türki dilli idi. Diğer taraftan bu kaynaklarda KuĢanlar Eftalitler Ģeklindeki 

diğer ortak etnonimini taĢıyan Beyaz Hunlar ile iliĢkilendirilmektedir (10, G. Distunis‟in yorumları, 60). 

Eski kaynaklarının verdiği bilgiler Kusan (KuĢan) etnonimin etimolojisi ile de desteklenmektedir: 

Ku “açık, beyaz” San ise Türki Sün‟den gelmekte, dolayısıyla Kusan “Beyaz Hunlar” anlamındadır. 

Kusan etnoniminin Küsan, Güsan, GuĢan, GuĢana, KuĢan, KuĢana, KaĢan, Kasan vb. gibi birçok 

fonetik varyasyonlara sahip olduğu açıkça bilinmektedir. Bazı varyasyonlarından yola çıkarak A. N. 

BernĢtam Kusan etnoniminin Usun etnonimin sadece bir Toharlı telaffuzu olduğu düĢüncesini ortaya 

atmaktadır (3, 44). Usunlar Türkidir, Toharlar da Türkidir, bundan dolayı diğer adı ile Beyaz Hunlar 

olan Kusanlar da Türkidir. Elbette Orta Asya‟da Türki dilli yerleĢim alanın varlığı sadece bu Hunlar 

(yani Usunlar, Toharlar, Beyaz Hunlar) ile değil Hunların (Sünlar) tümünün tarihi ile de 

kanıtlanmaktadır. 

Horezmiylerin (Horasmiler), Sakilerin, Sogdıların (Sakadılar), Pardıların (Rusçası: Parfyanler) ve 

KuĢanların baĢtan itibaren Türki dilli oldukları konusunda bir baĢka güçlü argüman tüm bu halkların 

kendi eski etnonimlerini korumalarında saklıdır. Eğer bu halklar baĢından beri Ġrani dilli olsalardı ve 

Türki dilini “gelen” Türkilerin etkisinde kalarak ancak IV-VII. yüzyıllarında benimsemiĢ olsalardı, 

Türkilerin içinde asimilasyonları sürecinde yeni bir etnonim, yani “gelen” Türkilerin etnonimini kabul 

etmiĢ olurlardı. Genellikle asimile edilen halk, eğer devlet kurmamıĢ ise ve diğer halkını yônetmiyor 

ise, her zaman onu asimile eden halkın etnonimini kabul etmektedir. 

Milattan çok ôncesinden itibaren Orta Asya‟da Türkilerin yaĢadığını eski Yunanlı seyyahların 
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iĢaretlediği Türki kôkenli coğrafi isimlerle da ortaya çıkmaktadır: a) sıradağlar-Kavkaz (Kaukas), 

Kroukas, Tavr ve Oksiy; b) çeĢitli nehirler-Araks, Oks, Tanais vb. (11, 283-284). 

Elamlılar, Horasmiler, Pardılar, KuĢanlar, Sogdalar, Toharlar, Usunlar ve Orta Asya‟daki eski 

Türki toponimler ile ilgili olarak burada sôylenen her Ģey açıkça ve yeterince kanıtlayıcı bir Ģekilde 

gôsteriyor ki, bu bôlgelerde milattan ônce daha III. binyılı itibariyle Orta Asya ve Kazakistan‟daki eski 

Türki dilli yerleĢim alanını oluĢturan Türki kavimler yaĢamıĢtır. 

Kafkas, Karadeniz‟in Kuzeyi, Ġdil-Ural ve Batı Sibirya  

Bôlgelerindeki Eski Türki Dilli YerleĢim Alanı 

En eski Türki dilli kavimler Ar, As, Bi, Sün, Men, Sak gibi birincil ve tek heceli etnonimlere 

sahiptir. Kendi geliĢim süreçlerine ve iletiĢimlerine bağlı olarak bunlar bazı değiĢimlere uğramıĢtır. 

Onları bir birinden ayırt edebilmek için etnonimlerine bazı tanımlamalar ve ekler ilave edilmiĢtir ki, 

daha sonra bunların temelinde ikincil Türki etnonimler ortaya çıkmıĢtır. Etnonimlerle ilgili bu 

hususlardan yola çıkarak birincil etnonimleri taĢıyan kavimlerin yaĢadığı bôlgeler eski Türki dilli 

yerleĢim alanına dahil edilebileceğini sôyleyebiliriz. 

Kafkaslar‟da (Kuzey Kafkasya ve Arka Kafkasya) en eski zamanlardan beri bir kısmı bugünkü 

Azerbaycanlıların ataları olan ve Ar/Ġr, As/Az, Bi/Pi/Bey, Sün/San/ġan/Can vb. gibi etnonimleri taĢıyan 

kavimler yaĢamıĢtır. Daha sonra Türki kavimlerin karıĢımı sürecinde Asar/Azar/Azer Ģeklinde 

adlandırılan yeni ikincil etnik oluĢumlar meydana gelmiĢtir. Hazar Denizi‟nin kıyılarında Kaspiy, yani 

“kayalık dağların beyleri” yaĢamıĢ ve onların etnonimi daha sonra denizin de ismi haline gelmiĢtir. 

Birbirine yakın akraba olan Azer, Beyler, Sünler (Canlar) gibi kavimlerin karıĢması süreci sonucunda 

daha sonra Az-Er-Bi-ġan > Azerbaycan adını alan yeni bir etnik birimi oluĢmuĢtur. Kafkas bôlgesinde 

eski �n Asyalı Kumanlar, Kumıklar, ve içlerinde Karaçay “kara nehir” veya “kara nehirliler” etnonimini 

alan kara nehir insanları olan Orta Asyalı Balkarların (“nehir insanları”) bir kısmı da tutunabilmiĢtir. 

Azer adı ile anılan Türki etnos sık sık Hazar etnonimi ile de isimlendirilmiĢtir. Bazıların 

gôrüĢlerine gôre bu son etnonim sadece Azer kelimesinin bir fonetik varyasyonudur, baĢkalarına gôre 

ise bu kelime Ar etnonimi ve onun Haz/Has/Kas “kaya, kayalı dağ” Ģeklindeki tanımlaması bazında 

oluĢmuĢ olup Hazar da “kayalı dağların insanları” anlamına gelmektedir. 

Bazı Azerbaycan bilim adamlarının bildirdiğine gôre �n Asyalı Subarlar/Suarlar milattan çok 

daha ôncesinden Kafkas bôlgesine de yayılmıĢtır. Bunun dıĢında buralarda Alban/Alvan/Alan adlarını 

taĢıyan geniĢ yerleĢimler ve hatta devlet oluĢumlar da belirlenmiĢtir. 

Bu Ģekilde, güya ilk Türkilerin Hunlar adı ile Kuzey Kafkasya bôlgesine ancak milattan sonra IV. 

yüzyılında, Arka Kafkasya bôlgesine ise Oguzlar adı ile ancak milattan sonra XI. yüzyılında 

geldiklerini Ģeklindeki geleneksel tarih biliminin iddiaları gerçeğe aykırıdır. Kafkaslar‟daki Türki dilli 

yerleĢim alanın varlığı bazı Türki kavimlerin milattan ônce daha IV-III. binyıllarında �n ve Orta 
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Asya‟da yaĢamaya baĢladığından beri sôz konusudur. 

Karadeniz‟in kuzeyinde milattan çok ôncesinden itibaren Tavr, Trak, Onogur, Kimmer, Sıkıdı 

(Rusçası: Skif) vb. gibi isimleri taĢıyan Türki dilli kavimler yaĢamıĢtır. Karadeniz‟in eski adı olan Pont 

kelimesi de Türki Bün/Bun “çorba, yemek, katık” ve sahip olma -dı/-t ekinden oluĢmaktadır. Buntı > 

Pontı > Pont Türki dilinde “doyuran”, “yiyeceği zengin” anlamını taĢımaktadır. Karadeniz‟in kuzey 

bôlgesinde milattan ônce daha I. binyılının baĢından itibaren Türkilerin yaĢadığının bir ifadesi de 

Kırım‟ın Yunanlılar tarafından sômürgeleĢtirilmesi sırasında aynı isimlerini koruyan Fanogorya ve 

Pantikapey gibi Türkilerin yaĢadığı Ģehir yerleĢimlerinin varlığıdır (12, 233). Bilindiği gibi tarihsel 

olarak Fanogorya toponimi Honogur/Hunogur/(F) onogur etnonimine uzanmaktadır. Bu demek ki, 

Hunogur/Fonogor yerleĢim birimi Bulgar/Bolgarların direkt ataları olan Hunogurlar/Onogurlar 

tarafından kurulmuĢtur. 

Pontikapey toponimi ise tarihsel olarak Türki Pontıkapı “Pont‟un kapısı” kelimesinden 

gelmektedir. Daha sonra bu Ģehir Kerç ismini almıĢ ki, bu sôzcük Pontikapı‟nın antonimidir-KereĢ 

“giriĢ”. Bunun dıĢında Ermeni kaynaklar Kuban bôlgesindeki milattan sonra II. yüzyılının Bolgar 

topraklarını iĢaret etmektedir. Dolayısıyla Karadeniz‟in kuzeyi ancak milattan sonra IV-VII. yüzyılları 

arasında TürkileĢtiği Ģeklindeki gôrüĢler bu açıdan da tenkide değmezdir. 

�n ve Orta Asya bôlgelerindeki Türki yerleĢim alanlarının etnik yapısı incelenirken Ġdil-Ural ve 

Batı Sibirya‟da da Türki dilli yerleĢim alanının varolduğu iĢaret edilmiĢti. 

Ġdil-Ural bôlgesindeki eski Türki dilli yerleĢim alanı hakkında birçok Türkolog açıklamalar 

yapmıĢtır. Kafkasyalı bilim adamlar Ġ. M. Miziyev ve K. T. Laypanov, Türki kavimlerinin milattan ônce 

daha IV. binyılından beri Ġdil-Ural bôlgesinde yaĢadıklarını etraflıca kanıtlamıĢtır. Bundan dolayı bu 

bilim adamlar Ġdil-Ural bôlgesini Proto-Türkilerin anavatanı diye ilan etmiĢtir (8, 16-28). 

Bunun dıĢında Ġdil-Ural bôlgesinde eski Türki yerleĢim alanının varlığı bu bôlge ile �n ve Orta 

Asya arasında kurulmuĢ olan yakın etnik, ekonomik ve politik bağların varlığı ile da dolaylı bir Ģekilde 

kanıtlanmaktadır. 

�n ve Orta Asya‟yı Ġdil-Ural bôlgesi ile bağlayan bu bôlgelerin ortak eski kavimler olan Subarlar 

ve Kangarların olduğu gôrüĢü ile baĢlayalım. Daha ônce belirtildiği gibi, Sumer/ġumerlerin kendi 

kendine verdikleri ad Kangar/Kungur idi. Bunların Subarlarla aynı dili konuĢtukları için Akadlar ve bu 

Kangarlar Subar/Sumar/Sumer/ġumer etnonimi ile isimlendirilmiĢtir. Subar/Huar etnonimi 

Huaraslar/Horasmiler/Horezmiylerin yapısına da girmektedir. Onlar ise Kangar/Kang/Kangha etnonimi 

ile isimlendirilmekteydi. Bu kavimlerin isimleri Ġdil-Ural bôlgesinde de tespit edilmiĢtir. Burada onların 

izleri Kungur, Suar gibi toponimlerde korunmuĢtur. Bu bôlgede ayrıca As etnonimini taĢımıĢ olan 

kavimler ile iliĢkili olan Osa, Aslı/AĢlı gibi toponimlerin de var olduğunu ekleyebiliriz. Hatırlatalım ki, 

Huarasm/Huaras gibi bileĢik etnonimin yapısında Suar dıĢında As (Huar-As) etnonimi de 

farkedilmektedir. 
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Suarlar ve Kangarlar �n Asya bôlgesinde milattan ônce IV-III. binyılları arasında, Orta Asya 

bôlgesinde ise milattan ônce II-I. binyılları dôneminde iz bırakmıĢtır. Peki, Suarlar ve Kangarlar hangi 

dôneminde Ġdil-Ural bôlgesinde yaĢamıĢ olabilir? Eğer bu bôlge Türkilerin anavatanı olarak kabul 

edildiğini gôzônünde bulundurursak, bunlar gôrünürde �n ve Orta Asya‟da ortaya çıkmadan ônce 

buralarda var olmuĢtur. 

Subar etnonimi Sumer/Samar Ģeklindeki fonetik varyasyonlara sahiptir. Bu varyasyonlar Orta 

Asya bôlgesindeki (Samar-kend) ve Ġdil bôlgesindeki (Samara, ġumer) toponimlerde de tespit 

edilmektedir. 

Ġdil (Volga) nehrinin havzasındaki Torçesk toponimi gôrünürde Ġdil-Ural bôlgesinin milattan çok 

ôncesinden Turuk kavimlerinin tespit edildiği �n Asya bôlgesi ile iliĢkilerini gôstermektedir. 

Ġdil-Ural ve Orta Asya bôlgelerin arasında eski Orta Asyalı etnosu olan Pardılar (Rusçası: 

Parfyane) bazında da bu tür eski iliĢkiler gôrülmektedir. Tarihsel olarak bu etnonim “bolluk, zenginlik” 

anlamını taĢıyan Par/Bar Türki sôzcüğü ve Türki-dı/-lı sahip olma ekinden oluĢmaktadır ki, 

Bardı/Pardı kelimesi “zenginliğe sahip, bolluk içinde yaĢayan” anlamındadır. Prikamye bôlgesinde 

kendi kendine Bardı/Pardı ismini veren eski Bulgarlar yaĢamaktadır. Bugün onlara verilen ad Barda 

Tatarları “Bardalı Tatarlar/Bardımskiye Tatarıy” Ģeklindedir. 

Orta Asya ve Prikamye arasındaki asırlar boyu devam eden yakın iliĢkilerin varlığı Orta Asya‟yı 

inceleyen araĢtırmacılar tarafından da iĢaret edilmektedir. Bu Ģekilde Eski Horezm‟i etraflıca inceleyen 

S. P. Tolstov, “daha Neolit çağda açılmıĢ eski yollar üzerinden Horezm hakimiyetini uzak Prikamye 

bôlgesine kadar yaymıĢ ve buralardan kürklü mamüller Ģeklinde vergiler toplamaktaydı… ve uzak 

Prikamye‟de Horezm‟in ve Karadeniz‟in kuzeyindeki Ellin-Skif (Helenik-Ġskit?)lerin etkileri 

kesiĢmekteydi” (14, 342). 

Orta Asya ve Prikamye bôlgesi arasındaki yakın iliĢkiler hakkında Prikamye‟de bulunan ve 

üzerlerinde yazılar olan Horezm, Parfyan (Pardım) ve KuĢan madeni paralar ve gümüĢ kap kacaklar 

da bir fikir vermektedir. Bunlardan büyük miktarlarda bugünkü Perm bôlgesindeki Bardım/Pardım 

kôyünde bulunmuĢtur. Daha ôncelerde keĢfettiklerinde bu tür buluntular genellikle eritilerek 

değerlendirilmiĢtir, ancak XVIII. yüzılından itibaren koleksiyoncular onları toplamaya baĢlamıĢtır (2, 5). 

Daha XVIII. yüzyılında F. Stralenberg Prikamye‟nin “Güney” gümüĢü buluntularıyla Hindistan‟dan 

Biyarm üzerinden Akdeniz‟e kadar Büyük Ticari Su Yolu‟nun varlığını kanıtlamaya çalıĢmıĢtır. Benzer 

gôrüĢlere dayanarak XIX. yüzyılında da bazı araĢtırmacılar bu tür gümüĢ mücevheratların Prikamye 

topraklarında gelen tüccarlar tarafından gômülmüĢ olduğunu ve dolayısıyla yerli halk ile iliĢkili 

olmadıklarını iddia etmiĢtir (2, 20). XIX. yüzyılının sonunda Perm arkeoloğu olan F. A. Teplouhov ticari 

yolunun varlığına karĢı çıkmıĢ ve Ural bôlgesindeki gümüĢ eĢyalarının Hanti ve Mansilerin putperest 

mabetlerinde kullanıldıkları Ģeklinde bir varsayımında bulunmaktadır (13, 85). Daha sonra hemen 

hemen tüm araĢtırmacılar aynı gôrüĢü kabul etmiĢ ve gümüĢ eĢyaların Ural ile Prikamye bôlgelerinde 

dinsel olaylarda kullanılması olgusunun bu tür eĢyalarının büyük miktarlarda güneyden getirilmesine 
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sebep olduğu gôrüĢünü ifade etmiĢtir (2, 23). Bu araĢtırmacıların gôrüĢlerine gôre, gôrünürde Bartım 

kôyü çevresinde büyük miktarlarda ithal mallarının toplandığı büyük bir ekonomik merkez var olmuĢtur 

(2, 25). 

Daha ônce ifade ettiğimiz gibi, Prikamye ve Orta Asya arasındaki iliĢkiler genellikle Türkiler 

sayesinde gerçekleĢtirilmekteydi. Nitekim, daha milattan ônceki dônemlerde hem Prikamye‟de hem 

Orta Asya‟da Türki dilli kavimler yaĢamaktaydı. Bu hususta, Prikamye‟de bulunan Horezm, Pardım 

(Parfyan) ve KuĢan madeni paralar ve gümüĢ eĢyaların üzerindeki yazıların Türki dilinde oldukları 

gerçeği da fikir vermektedir. Bütün bunlar nümizmatik uzmanı olan A. G. Muhammadiyev‟in 

çalıĢmalarıyla kanıtlanmaktadır (9, 36-83). Nitekim bu tür yazıların Ġrani dili bazında okunması için 

verilen ve uzun yıllar sürmüĢ olan çalıĢmalar hiçbir sonuca ulaĢmamıĢtır. 

Eski Horezmiylerin, Pardıların ve KuĢanların ilgisini Prikamye bôlgesine yônelten neydi 

sorusuna cevap bulmak kaldı. Bizim cevabımız: gôrünüyor ki, sadece kürkler değil, aynı zamanda 

Prikamye bôlgesindeki yer altı gümüĢ zenginlikleri Ģeklindedir. Bugüne kadar bilim adamlar 

Prikamye‟de bulunan gümüĢ paralar ve eĢyaların bu bôlgede gümüĢ madenlerin varlığı ile direkt iliĢkili 

olduğunu farkedememiĢtir. Milattan çok daha ôncelerinden itibaren Bulgar-Tatarların ataları gümüĢ 

üretimi ile uğraĢmıĢ ve bu da Orta Asyalı Horezmiylerin, Pardıların, KuĢanların ve Ġskandinavların-

genel olarak Batı Avrupalıların dikkatlerini çekmiĢtir. Prikamye‟de gümüĢ yataklarının var olduğu ve 

yerli halk gümüĢ üretimi ile uraĢtığına dair bilgilere XIV. yüzyılından kalan eski Rus kaynaklarında da 

ulaĢılmaktadır. Bu kaynaklarda “Zakam gümüĢü” „nden ve Ural ile Prikamye bôlgesindeki halktan 

gümüĢ vergisi alınmasından bahsedilmektedir (2, 5). 

Prikamye bôlgesindeki halkın gümüĢ üretiminin sonucunda bu bôlgede gümüĢ ve belki de hazır 

gümüĢ eĢyalar ticareti geliĢmiĢtir. Zira, Horezmiylerin Prikamiye‟ye hazır yazıları olan gümüĢ eĢyaları 

getirmiĢ olmaları ihtimali mantıklı gôrünmediği için, büyük ihtimalle bu tür eĢyalar bu bôlgede-gümüĢ 

yataklarının yanıbaĢında üretilmiĢtir. Prikamiye‟de bu tür eĢyaların bulunduğu bundan dolayıdır. Bu da 

Prikamiye‟den değiĢik bôlgelere doğru “gümüĢ” yollarının uzandığını gôstermektedir. Ve bu yolların 

arasında Prikamiye ve Orta Asya‟nın Türki kavimlerini bir birine bağlayan yol herhalde en ônemlisidir. 

Orta Asya‟daki eski Türki dilli yerleĢim alanın konularını incelerken geleneksel tarih biliminde 

Hint-Ġrani olarak değerlendirilen KuĢanların gerçekte Türkiler ve daha somut olarak Beyaz Hunlar 

olduklarını ifade etmiĢtik. Farklı lehçe ortamlarında KuĢan/Kusan/KaĢan/Kasan/Kazan gibi etnonimin 

değiĢik fonetik varyasyonlarını taĢıyan KuĢanlar, Orta Asya‟da olduğu gibi Ġdil-Ural bôlgesinde de 

KoĢan, Kazan toponimleri ve KaĢan, Kazansu hidronimleri ile kendi etnik izlerini bırakmıĢlardır. Bu 

etnonimin Ġdil-Ural bôlgesinde toponimler ve hidronimler Ģeklinde kalıcı bir hal alması büyük ihtimalle 

KuĢan Ġmparatorluğu‟nun milattan sonra I-III. yüzyılları dônemindeki yükseliĢ devrinde gerçekleĢmiĢtir. 

Ġdil-Ural bôlgesinde Orta Asyalıların da tarihsel hayatlarında aktif katılımı olan Sünlerin (Hunlar), 

Avarların (Aorslar) ve Alanların etnik izlerine de rastlanabilmektedir. 

Geleneksel tarih biliminde, Ġdil-Ural bôlgesinin TürkileĢmesi güya Bulgarların geliĢi ile ancak 
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milattan sonra VII. yüzyılında gerçekleĢtiği ifade edilen gôrüĢler tenkide değmezdir. Gôrüldüğü gibi 

Ġdil-Ural bôlgesi en eski çağlardan itibaren Türki dilli bir yerleĢim alanıdır. 

Geleneksel tarihte Batı Sibirya da Türki dilli yerleĢim alanı olarak sayılmamasına rağmen 

bôlgedeki kavimler daha en eski çağlardan itibaren �n Asya, Orta Asya ve Ġdil-Ural bôlgelerindeki 

kavimlerle yakın iliĢkili oldukları bilinmektedir. 

HerĢeyden ônce Sibirya isminin kendi baĢına tarihsel olarak Türki etnonimi olan 

Subar/Suar/Sabir/Sibir‟den geldiği gôzônüne bulundurulması gerekmektedir. Kaldı ki, bu etnonimi 

taĢıyan en eski halklar milattan ônce IV-III. binyıllarında �n Asya‟da yaĢamıĢ, bunların temelinde 

oluĢan As Huaraslar da milattan ônce II. binyılında Orta Asya‟da yaĢamıĢtır. Subar/Sabirler ve 

Horasmiler için Hazar Denizi‟nin kıyılarına çıkıĢ gayet sıradan bir olgu olduğu için bunlar buradan 

Ural-Miass-Tobol-ĠrtiĢ-Oba nehirleri üzerinden Kuzey Okyanusu‟na ulaĢıp buradaki Karya Denizi‟ni 

Kar Dingeze “Karlı Deniz” Ģeklinde isimlendirmiĢlerdir. 

Sümerlerin ve Horasmilerin bir kısmının kendine verdikleri isim Kangar olduğunu hatırlayalım. 

Horasmiler ile birlikte Aslar (Huar+As) da vardı. Bu etnonimleri taĢıyanlar, yani Kangarlar ve Aslar da 

Batı Sibirya‟ya ulaĢmıĢ ve milattan ônce VII. yüzyılında Enisey nehrinin kıyılarında güçlü bir devlet 

birliği oluĢturmuĢlardır. Kangaras adını taĢıyan bu devlet milattan sonra V. yüzyıla kadar geliĢmeye 

devam ederek kontrol ettiği topraklar Orta Asya‟ya kadar ulaĢmıĢtır. Kangarasların devleti farklı 

dônemlerde KeĢ, Kusan, TaĢkent, Buhara, hatta Semarkand gibi değiĢik merkezlerden yônetilmiĢtir. 

Batı Sibirya‟nın tümü Kangaras Devleti‟nin sınırları içinde imiĢ. Bilim adamlarının gôrüĢlerine gôre bu 

devlet çok zengin Tagar arkeolojik kültürü bırakmıĢtır. Ayrıca ona Skif Halkları Konfederasyonu‟nun 

ônemli bir kısmı imiĢ gibi bakılmaktadır. 

Bu Ģekilde eski Türki yerleĢim alanlarına Küçük, �n ve Orta Asya, Kafkas, Karadeniz‟in kuzeyi-

Ġdil-Ural ve Batı Sibirya bôlgeleri de dahil edilmesi gerekmektedir. 
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Hititler Türk Müdür, Değil Midir? / Ord. Prof. Dr. Sedat Alp [s.432-434] 

Ankara �niversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Türkiye 

 

Etnik bakımdan bir mozaik tablosu oluĢturmuĢ olan eski Anadolu halkları arasında Hititlerin çok 

ônemli bir yeri vardır. Onlar, yalnız bin yıllık bir süper güç olmakla kalmamıĢ, uygarlık bakımından da 

birçok konularda dünyaya ôrnek olmuĢlardır. 

Eski Anadolu‟da en yaygın bir biçimde konuĢulmuĢ olan ve aynı zamanda en uzun süre 

yaĢamıĢ olan dil, Hititçenin çok yakın akrabası olan Luwi dilidir. Bu dile ait ôrnekler, bir yanda çivi 

yazılı tabletlerde diğer yanda Hiyeroglif yazılı anıtlarda ele geçmiĢtir: Luwi diliyle ilgili yazıtların 

incelenmesi sonucunda ônemli sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

Birçok Türk aydınının merakla sorduğu Hititler Türk müdür değil midir sorusunu yanıtlamadan 

ônce dil konusunda bazı temel bilgilerden sôz edeceğim. Dünyada yaĢamıĢ ve yaĢamını sürdüren 

diller iki büyük gruba ayrılmaktadır. Birinci grup flektif diller, ikinci grup aglütinant diller. Türkçe‟nin 

mensup olduğu Ural Altaik diller, ikinci gruptandır. Bu dillerde sôzün ôzü değiĢmez kalır. 

�rneğin Türkçe gôrmek verb‟inde ôz olan “gôr” sôzü değiĢmez. Dil, ekler vasıtasıyla çalıĢır; 

gôren, gôrülen, gôrücü, gôrür, gôrürüm, gôrüyorum, gôrdüm, gôreceğim gibi… Ya da “yaz” fiilinin 

çekilmiĢ halini gôzden geçirirsek; yazıyorum, yazıyorsun, yazıyor gibi, fiilin kendisinin değiĢikliğe 

uğramadığını gôrürüz. 

Flektif diller arasında iki büyük grup vardır: Ġndo-Avrupa diller grubu ve Sami diller grubu. Bu 

dillerde takılar kullanılmaz. Sôzün ôzü dediğimiz kısım kendi içinde değiĢikliğe uğrar. �rneğin Sami 

dillerden Arapçayı alalım. Arapçada faala verb‟inde, fail “yapan”, fiil “yapma”, meful “yapılan”, faal “sık 

yapan” anlamına gelir. Bu ôrneklerin gôsterdiği gibi ôz kendi içinde değiĢikliğe uğruyor. 

Ġndo-Avrupa dillerinden biri olan Ġngilizcede gitmek anlamına gelen “to go” verb‟ini ôrnek olarak 

alalım. I go “giderim” demektir. “Gittim” anlamında kullandığımız taktirde I went denilmektedir. Ya da 

gôrmek anlamına gelen “to see” verb‟ini ôrnek olarak gôsterebiliriz. I saw “gôrdüm”, I had seen 

“gôrmüĢtüm” anlamlarına gelmektedir. Aynı Ģekilde “to come” gelmek fiili, I came dendiğinde “geldim” 

anlamına gelmektedir. Burada gôrüldüğü gibi sôzün ôzü kendi içinde değiĢikliğe uğruyor. 

Yüzyılımızın baĢlarında Norveçli bilim adamı Knudtzon, Mısır‟da Tel-Amarna‟da bulunan, 

Anadolu‟dan gitmiĢ Arzawa mektupları denilen iki tableti incelemiĢ ve Hititçe ile aynı dil olan bu dilin 

bir Ġndo-Avrupa dili olduğunu sôylemiĢti. Yani Knudtzon‟a gôre Hitit dili bir Ġndo-Avrupa dili idi. 1917 

yılında Viyana �niversitesi profesôrlerinden Bedrich Hronzå de Hititçenin bir Ġndo-Avrupa dili 

olduğunu yazdı. Hronzå bazı etimolojik yakınlıklara dayanmaktadır. �rneğin Hititçede watar, 

Ġngilizcede “su” anlamına gelen water sôzü ile aynıdır. Hronzå, bu sôzleri Slav dillerinde su anlamına 

gelen voda ile de karĢılaĢtırmıĢtır. Hititçede ez- “yemek” fiili, Ġngilizcedeki to eat ve Almancadaki 
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essen ile birbirine çok yaklaĢmaktadır. Hronzå‟nin gôrüĢü dünyada çok tartıĢıldı ve sonunda Hititçenin 

bir Ġndo-Avrupa dili olduğu kabul edildi. Türkçe aglütinant bir dil olduğu için bir Ġndo-Avrupa dili 

değildir. Bu nedenle Hititçe ile Türkçenin bir yakınlığı sôz konusu değildir. „Hititler Türk değildir‟ 

diyebiliriz, ancak iĢ bununla bitmiyor. 

Kısa zaman ônce T�BĠTAK tarafından yayınlanan Hitit �ağında Anadolu adlı kitabımın 

ônsôzünde yazdığım gibi Türkler Anadolu‟ya geldikleri zaman yerli Anadolu halkını imha etmemiĢler, 

gittikleri her ülkede olduğu gibi yerli Anadolu halkına karĢı büyük bir hoĢgôrü gôstermiĢlerdir. Yerli 

Anadolu halkı ile Türkler karıĢmıĢlar, kaynaĢmıĢlar ve Orta Asya‟dan getirdikleri kendi yüksek 

kültürleri ile eski Anadolu uygarlıklarından bir sentez oluĢturmuĢlardır. Hatta Hitit çağına ait bazı yer 

adları günümüze kadar yaĢamıĢtır. �rneğin Hitit kenti Anzilia, klasik çağlarda Zela ve günümüzde Zile 

olmuĢtur. Hitit ırmağı Zuliya{ klasik çağlarda Skulaks ve günümüzde �ekerek olmuĢtur. Hitit çağı 

ırmağı {ehiria, klasik çağlarda Sangarios günümüzde Sakarya olmuĢtur. Hitit kenti Parha, günümüzde 

Perge olmuĢtur. Hitit metinlerinde Adaniia diye geçen kent bugün Adana‟dır. Hitit kentleri arasında, 

bugünkü Ġndo-Avrupa dillerinde Ģarap kelimesi ile benzerlik gôsteren ve Hititçede de Ģarap kenti 

anlamına gelen Wiyanawanda adlı bir kent vardı. Bu kent hakkında Hititlerde ġarkı, Müzik ve Dans, 

Hitit �ağında Anadolu‟da �züm ve ġarap adlı kitabımda bilgi vermiĢtim. 

Hititler birçok bakımdan Avrupa ülkelerine ôrnek olmuĢ bir uygarlık yaratmıĢlardır. �rneğin insan 

haklarının ôncülleri Hititlerdir. O zamanın dünyasının iki süper gücü arasında gerçekleĢtirilen ve ilk 

uluslararası antlaĢma olan Hitit-Mısır antlaĢmasına ait olan tabletin fotoğrafı günümüzde BirleĢmiĢ 

Milletler‟de sergilenmektedir (Resim I). Bu antlaĢma iki tarafçada kabul edildikten sonra, kabul edilen 

metinler taraflar arasında değiĢtiriliyordu. Günümüzde de aynı uygulama devam etmektedir. Bu 

uygulama günümüzde de ôrnek olmuĢtur. AntlaĢma metinleri imzalandıktan sonra imzalı nüshalar 

taraflar arasında değiĢtirilmektedir. Sôzü edilen antlaĢmanın taraflarca kabulünden hemen sonra bu 

vesileyle iki tarafın kral ailelerinin, saray mensuplarının ve yüksek bürokratların katılımıyla sık sık 

yazıĢmalar oldu. Mektupların konuları hatır sorma, iyi dilekler ve hediyeler gônderme idi. Mısır‟dan 

gônderilen hediyelerin çalınmasını ônlemek için hediyelerin kim tarafından ve kiminle gônderildiği, 

sayıları, her birinin ağırlıkları, nitelikleri ve kaliteleri hakkında bilgi veriliyordu. Bu hediyeler arasında 

herhalde Mısır ve Hitit sanatlarının Ģaheserleri de bulunuyordu. Ne yazık ki Anadolu‟da ve Mısır‟da 

yapılan kazılarda bu hediyelerin hiçbiri bulunamamıĢtır. 

Hattu{ ili Ramses‟den hastaları tedavi için bazen doktor istiyordu. Bir defasında Hattu{ ili hamile 

kalamayan kızkardeĢi Matanazi için bir ilaç yapmak üzere bir doktor istemiĢti. Ramses gônderdiği 

yanıtta “benim bilgime gôre senin kızkardeĢin, 60 yaĢlarında bir kadındı, bu yaĢta bir kadını 

doğurtmak için bizde ilaç yoktur, ama ben yine de sana bir sihir rahibi gôndereyim, o istediğin ilacı 

yapsın ve onu bir müddet sonra geri gônder diye yazmıĢtır. 

Bu mektuplar arasında, Mısır firavunu II. Ramses‟in Hitit kralı III. Hattu{ ili‟ye gônderdiği 

uluslararası Hitit-Mısır antlaĢması ile ilgili bir mektubun ônemli bir yeri vardır. Sôzü edilen mektubun 

Türkçeye çevirisi Ģôyledir (antlaĢma metni gümüĢ tablet üzerine yazıldığı için mektupta antlaĢmadan 
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“günüĢ tablet” diye sôz edilmektedir): …ve kardeĢinin bana aĢağıdaki gibi yazdığı konuya gelince: 

“KardeĢim için gümüĢ tableti hazırlattım ve ona gônderdim. Sen de gümüĢ tableti hazırlat ve bana 

gônder, onları Hatti ülkesinin tanrıları ile Mısır ülkesinin tanrılarının ônüne koyalım” kardeĢim bana 

bôyle yazdı. ĠĢte kardeĢimin benim için hazırlattığı gümüĢ tableti habercilerin (elçilerin) getirince çok 

sevindim. 

ĠĢte Ģimdi onun üzerindeki bütün sôzleri iĢittim ve gümüĢ tableti asil kiĢiler ile fakir kiĢiler ônünde 

(tanrıların ônüne) koydum ve Mısır ülkesinin insanlarına onun üzerindeki bütün antlaĢmaları dinlettim 

ve kardeĢimin benim için hazırlattığı gümüĢ tableti Heliopolis kentinin GüneĢ tanrısının ônüne 

koydum. 

Ve ben gümüĢ tableti Mısır ülkesinin büyük tanrıları ônüne koydum. Artık kardeĢimin bana ettiği 

bütün teklifleri uyguladım; ben de gümüĢ bir tablet hazırlatacağım ve gümüĢ tableti kardeĢime 

gôndereceğim ve kardeĢim onun üzerindeki bütün sôzleri Hatti ülkesinin insanlarına dinletsin, sen 

(de) onu Hatti ülkesinin tanrılarının ônüne koy! 

GüneĢ Tanrısı ile Fırtına Tanrısı, benim tanrılarım ve kardeĢimin tanrıları bizim güzel barıĢımızı 

gümüĢ tablet üzerinde sulh temini için yarattığımız güzel iliĢkiye uygun olarak bizim güzel 

kardeĢliğimizi aramızda sonsuza dek geliĢtirsinler! KardeĢime <Ģôyle sôyle>: KardeĢimin bana 

aĢağıdaki gibi yazdığı konuya gelince: “KardeĢim ikimizi ilgilendiren konuyu iĢitsin; „KardeĢim bana 

buluĢacağımız yer hakkında bütün tekliflerini yapsın.‟ KardeĢim bana bôyle yazdı. ĠĢte kardeĢimin 

bana sôylediği bu teklif çok çok iyidir. GüneĢ Tanrısı ile Fırtına Tanrısı ve benim tanrılarım ile 

kardeĢimin tanrıları, kardeĢimin kardeĢini gôrmesini sağlasınlar, kardeĢim bana gelsin ve beni ziyaret 

için yapılan güzel teklifi uygulasın! Biri diğerine gelsin ve biri diğerinin yüzüne baksın kralın taht(ın)da 

bulunduğu yerde. Ben Mısır‟ın kralı Büyük Kral, Hatti �lkesi‟nin kralı, kardeĢim Büyük Kral‟ı gôrmek, 

onun yüzüne bakmak ve onu ülkemde karĢılamak için Kinahhi �lkesi‟ne gideceğim. KardeĢime Ģôyle 

(sôyle): KardeĢimin bana aĢağıdaki gibi yazdığı konuya gelince: “KardeĢin kral sana gelmek istiyor. 

KardeĢin kral seni ziyaret etmek konusundaki güzel teklifi uygulamak istiyor. KardeĢin ülkende 

kardeĢinin yüzüne bakmak için yanına gelmek istiyor”. 

Bu tabletin devamı kırıktır. Diğer bir tablette de Hattu{ ili‟nin Mısır‟ı ziyaretinden ve gümüĢ 

tabletten sôz ediliyor. 

Hitit Kralı III. Hattu{ili ile Mısır Kralı II. Ramses arasındaki antlaĢmada inisiyatif, II. Ramses‟in III. 

Hattu{ili‟ye yazdığı bu mektuptan da anladığımıza gôre Hititlerdedir. AntlaĢmanın iç redaksiyonu 

Hititler tarafından Hattu{a‟da hazırlanmıĢtır. Bu ônemli antlaĢmayı hazırlama Ģerefi Hititlere aittir. 

Hititlerin hazırladığı bu antlaĢmanın hükümleri arasında gôz çıkarma, kulak koparma, el, kol ve ayak 

kesme gibi iĢkence cezaları kaldırılmıĢtır. Hititler suçların kiĢiselliği düĢüncesini ilk defa kabul 

etmiĢlerdir. 

Dônemin ünlü Hitit kraliçesi Puduhepa‟nın da Mısır‟ın kral ve kraliçesi ile mektuplaĢmaları 

olmuĢtur. Birkaç yıl ônce Londra‟da bir müzayededen bir fragmanı satın alınmıĢ olan ve 
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tamamlanarak Ankara‟da Anadolu Medeniyetleri Müzesi‟nde sergilenen Mısır Kraliçesi Naptera‟nın 

Hitit Kraliçesi Puduhepa‟ya mektubu Ģôyledir: Mısır �lkesi‟nin büyük kraliçesi Naptera Ģôyle (der): 

Hatti �lkesi‟nin büyük kraliçesi Puduhepa‟ya sôyle: Ben kızkardeĢin, iyiyim. �lkem (de) iyidir. 

Sen, kızkardeĢim (de) iyi olasın. �lken de iyi olsun. ĠĢte senin kızkardeĢimin nasıl olduğumu 

sormak için ve büyük kral, Mısır �lkesi‟nin kralı ile büyük kral, Hatti �lkesi‟nin kralı, arasındaki iyi barıĢ 

ile iyi kardeĢlik iliĢkisinin varlığı dolayısı ile bana yazdığını iĢittim. 

GüneĢ Tanrısı ile Fırtına Tanrısı senin baĢını yüceltecekler. GüneĢ Tanrısı barıĢı geliĢtirecek. 

Büyük Kral, Mısır �lkesi‟nin kralı, ile kardeĢi büyük kral, Hatti �lkesi‟nin kralı arasındaki iyi kardeĢliği 

sonsuza dek koruyacak; ben de seninle barıĢ içindeyim. Sen kızkardeĢimle aynı biçimde kardeĢ 

olduk. 

ĠĢte sana kızkardeĢime, senin için, selamlama hediyesi olarak bir hediye gônderdim. 

Sen, kızkardeĢim, kralın habercisi Parihnawa‟nın eliyle gônderdiğim hediyeyi bilesin; 

Boyun için bir (kolye); çok renkli, saf altından, on iki telden oluĢmuĢ, ağırlığı 88 Ģekel; bir tane 

çok renkli Maklalu giysisi, kral kalitesi, 

Bir tane çok renkli koton tunika, kral kalitesi; 5 adet çok renkli koton giysi, iyi kalite ince (iplikten) 

5 adet çok renkli koton tunika, iyi kaliteli ince (iplikten), 

Bütün giysilerin toplamı: 12 koton giysi. 

Anadolu‟da yaklaĢık bin yıl devam eden bir uygarlık kuran Hititler, Anadolu‟nun kendilerinden 

ônce ve kendileri ile beraber yaĢayan kültür ve uygarlıklardan büyük ôlçüde etkilenmiĢlerdir. �rneğin, 

Hitit kültürü büyük ôlçüde Hatti kültürünün etkisi altındaydı. “Hitit” ismi dahil pek çok konuda Hatti 

kültür unsurları Hitit uygarlığı içine nüfuz etmiĢtir. Hitit �ağında Anadolu kitabımda yazdığım gibi, 

Hititlerden ônce Anadolu‟nun en eski dili Hatticeyi konuĢmuĢ olan Hattililer de Türkçe gibi aglütinant 

bir dil konuĢmaktaydılar. Hatti sôzü Hitit çağında da Hititlerin oturduğu coğrafi bôlgenin adı olarak 

kullanılmaya devam etmiĢtir. Ayrıca Güneydoğu Anadolu‟da uzun yıllar yaĢamıĢ olan ve Hitit 

Devleti‟ni ve kültürünü çok etkilemiĢ olan bir baĢka halk olan Hurrilerin konuĢtuğu Hurrice de Türkçe 

gibi aglütinant bir dil idi. Aglütinant dillerin en eskisi ve dünyanın ilk yazısı çivi yazısını keĢfeden 

Sümerlilerin konuĢtukları Sümerce de aglütinant dillerin baĢında gelmektedir. Bütün Mezopotamya 

kültürlerinin yaratıcısı olan Sümerliler eski Anadolu kültürlerini ve bu arada Hitit kültürünü de çok 

etkilemiĢlerdir. Türk olarak eski Anadolu kültürlerinin varisi olduğumuz için gururluyuz ve bu eserleri 

koruduğumuz ve araĢtırdığımız ôlçüde gôrevimizi iyi yapmıĢ oluruz. 

Yazdıklarımızı ôzetlemek gerekirse Hititler, Türk değilse de Türkler, kan bakımından ve kültür 

bakımından Hitit uygarlığı ile eski Anadolu uygarlıklarının en doğal mirasçısıdırlar.  
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Ortadoğu'da Türklerin Varlığı TartıĢmaları /  Prof. Dr. Ekrem MemiĢ [s.435-
450] 

Selçuk �niversitesi Eğitim Fakültesi / Türkiye 

Batılıların bugün “Orta Doğu” adını verdikleri bôlge, eskiden “Yakın Doğu” adıyla anılıyordu. 

Zaman zaman “Eski Doğu” ya da “Eski �n Asya” olarak da anılan bôlge, dünya tarihinin en eski 

medeniyetlerine sahne olmuĢtur. 

Bu medeniyetler; Mısır, Mezopotamya ve Anadolu medeniyetleridir. Bir baĢka ifade ile dünyanın 

en eski medeniyetleri, Orta Doğu toprakları üzerinde kurulmuĢtur. 

ġimdi, bu medeniyetlere sahne olan bôlgelerin jeopolitik ôzellikleri hakkında ana hatlarıyla bilgi 

verecek, ardından da sôz konusu bôlgelerin eskiçağlardaki durumunu, belgelerin ıĢığında gôzler 

ônüne sereceğiz. Bu arada Eski �ağ Orta Doğu‟sundaki Türk varlığını da tartıĢmaya açacağız. 

A. Mezopotamya  

Tarihinde Türk Varlığı 

1. Mezopotamya‟nın  

Jeopolitik Konumu 

Eski Doğu‟nun üç büyük medeniyet merkezinden biri olan Mezopotamya, Yunancada “Ġki nehir 

arası” anlamına gelmektedir. Gerçekten, Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alan bu verimli 

topraklara, Mısırlılar da aynı anlama gelen “Naharina” ismini vermiĢlerdi. Ġslami devirlerde ise Fırat ve 

Dicle nehirleri arasında kalan bôlgeye, “ada” manasına gelen “Cezire” denilmiĢtir. 

Fakat, Mezopotamya medeniyetinin temellerini atan Sümerler, kendi memleketlerine “Kengi” 

diyorlardı. Mezopotamya‟nın muhtelif yôreleri, zaman içerisinde değiĢik coğrafi isimlerle anılmıĢtır. 

Hakikaten, bugün “Hor Dalmaç” denilen Basra Kôrfezi‟nin kuzeybatısındaki bataklık bôlgeye, Yeni 

Sümer Devleti zamanında (M.�. 2060-1960) “Sümer”, I. Babil Sülalesi zamanında (M.�. 1850-1550) 

“Denizeli”, M.�. 1. binyılda ise “Kalde” denilmekte idi. Kôrfezin kuzey taraflarından 34. enlem 

dairesine kadar olan bôlgeye Sümerler zamanında Agade Ģehrine izafeten “Akkad” denildiği halde, 

Kl�sik yazarlar, o zamanki dünyanın en büyük Ģehri olan Babil‟den dolayı, sôz konusu bôlgeye 

“Babilonya” demiĢlerdir. Yeni Sümer Devleti de denilen III. Ur Sülalesi zamanında (M.�. 2060-1960), 

Akkad‟ın batısındaki memleketlere, Batı Memleketleri anlamına gelen “Martu Memleketleri”, doğusuna 

ise “Subartu” denildiği, vesikalardan ôğrenilmektedir. Dicle‟nin doğusundaki Küçük Zap Suyu ile 

Diyala Nehri arasındaki sahanın güneyine “Gutium”, Basra Kôrfezi‟nin doğusundaki topraklara ise 

“Elam” deniliyordu. 

Dicle ve Fırat nehirlerinin hayat verdiği Mezopotamya toprakları çok verimli olduğu için, sık sık 

istil�lara uğruyordu. Bu yüzden etnik yapıda birtakım değiĢiklikler meydana geliyor, bu da yer adlarına 
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yansıyordu. �rneğin Sümerler zamanında “Subartu” denilen Dicle‟nin doğu kesimine, I. Babil Sülalesi 

zamanından (M.�. 1850-1550) itibaren “Asur” denilmeye baĢlanmıĢtı. I. Babil Sülalesi‟nin yerini alan 

Kaslar ise Babil‟e “KarduniaĢ” diyorlardı. 

Bôylece, tarihinin uzun seyri içinde zaman zaman sakinleriyle beraber topraklarının isimleri de 

değiĢen Mezopotamya, haritaya bakıldığında da gôrüleceği üzere, Asya kıt‟asının Akdeniz‟e açılmıĢ 

bir kapısı gôrünümündedir. Gerçekten Mezopotamya, en geniĢ hatlarla Asya‟nın batısındaki Akdeniz 

ile Basra Kôrfezi arasında kalan 120.000 km karelik bir bôlgedir. Bu alan, doğuda Ġran, kuzeyde ise 

Anadolu pl�tolarını oluĢturan yüksek dağlarla bir hil�l Ģeklinde kuĢatılmıĢtır. Zira Toroslar, Akdeniz‟in 

doğu sahilleri boyunca güneye doğru Cebel Lübnan, Hermon, Sina Dağı gibi çeĢitli isimler alarak 

Kızıldeniz‟e kadar ulaĢırlar. Dicle‟nin doğusunda ise Güneydoğu Anadolu‟daki Antitorosların devamı 

olan Zağros Dağları, Ġran pl�tosu ile Dicle vadisini birbirinden ayıran doğal bir perde teĢkil eder. ĠĢte 

bu yüzdendir ki Mezopotamya, üç tarafı dağlarla çevrilmiĢ, yalnızca güneyden sonsuz gibi gôrünen 

Suriye ve Arabistan çôllerine açık geniĢ bir düzlüktür. 

Mezopotamya, yeryüzü Ģekilleri bakımından, kuzeyde ve güneyde farklı bir yapı gôstermektedir. 

Gerçekten, Kuzey Mezopotamya‟nın dağlık olmasına karĢılık, Güney Mezopotamya düz bir ova 

manzarası arz eder. Ancak hemen belirtelim ki, Dicle ve Fırat nehirleri bu bôlgeden geçmemiĢ 

olsaydı, Güney Mezopotamya, Suriye çôlünün bir devamından ibaret olurdu. 

Mezopotamya‟nın eski sakinlerinin “Purattu” dedikleri Fırat ile “Ġdiglat” ismini verdikleri Dicle 

nehirlerinin kıyıları boyunca birçok Ģehirler kurulmuĢtur. Ur, Uruk, Umma, Eridu, Larsa, Nippur, 

ġuruppak ve Mari, bu kentlerin ônde gelenleridir. 

Mezopotamya‟nın yukarıda ana hatlarıyla ortaya koymaya çalıĢtığımız coğrafi Ģartları, burada 

kurulan devletlerin siyasi hayatı üzerinde de etkili olmuĢtur. Gerçekten Mezopotamya, Asya ile 

Akdeniz arasında bulunmasından dolayı, kuraklık nedeniyle Asya steplerinden kaçan ve sulak 

topraklar arayan kavimler için, daima ilk hedef olmuĢtur. Diğer taraftan, aynı kuraklık fel�ketine 

uğrayan Arabistan dahi zaman zaman çôl çocuklarını bu verimli topraklara sevkediyordu. Bu suretle 

Mezopotamya‟ya kimi Asyalı, kimi S�mi bazan da Hint-Avrupalı kavimler yerleĢiyorlardı. Bu durum, 

Mezopotamya‟da kurulan herhangi bir devletin uzun süreli ve kararlı bir h�kimiyet kurmasına engel 

teĢkil ediyordu.1 

2. Mezopotamya‟nın Tarih  

�ncesi Dônemleri 

Ġnsanlık tarihinin en eski dônemi olan paleolitik devirden itibaren Kuzey Mezopotamya‟nın isk�n 

edildiği bôlgede yapılan mağara araĢtırmalarıyla ortaya konmuĢtur. Sümerlerden ônce bu bôlgede 

yaĢayan kavimlerin kimlikleri hakkında, yazılı bir kültüre sahip olmadıkları için, ne yazık ki, bilgi sahibi 

olamıyoruz. Ancak, Kuzey Mezopotamya‟da Sümerlerden ônce yaĢamıĢ olan kavimlere �nsümerler 

anlamına “Presümerienler” denilmektedir. Fırat nehri boylarının en eski topluluklarına da 
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“Protofıratlılar” denmiĢtir. Sümerlerin ôncüleri olan bu kavimler, bir müddet avcılık seviyesinde 

yaĢadıktan sonra yerleĢik hayata geçmiĢler, küçük kôyler kurarak ziraate baĢlamıĢlar ve hayvanları 

ehlileĢtirmiĢlerdir. Ayrıca bu dônemde, suyu evlerine taĢımak için kilden kaplar yapmıĢlardır.2 

Ġnsanlık tarihinin taĢ devri ile tunç devri arasında geçirdiği uygarlık seviyesine “kalkolitikum” 

denir. Bu dônemde taĢ aletlerden yine yaygın bir Ģekilde yararlanılmakla beraber, az miktarda maden 

de kullanılmıĢtır. Bu devir, insanlık tarihinde ônemli bir dônüm noktası sayılır. �ünkü bu devir insanları 

madeni eriterek silahlar yapmıĢlar, tarım araçlarını da madenlerden yaptıkları için tarımda verimlilik 

artmıĢ, madeni sil�hlarla da henüz madeni tanımayan topluluklar üzerinde siyasi egemenlik 

kurmuĢlardır. 

Mezopotamya‟da Kalkolitik devir M.�. 5000-3000 yılları arasına tarihlenmekte olup, bu kültür 

dôrt aĢamada geliĢmiĢtir:3 

1. Prekalkolitikum: Hassuna kültürü 

2. Er Kalkolitikum: Ninive kültürü 

3. Orta Kalkolitikum: Samarra ve Tel-Halaf kültürü 

4. Geç Kalkolitikum: El-Ubeyd kültürü 

Mezopotamya Kalkolitik kültürü bir kôy kültürüdür. Bu kôyler, küçük sulama tarımından büyük 

sulama tarımına geçmiĢlerdir. Bu dônemde henüz siyasal bir birlik yoktur. Kalkolitik dônem insanları, 

elde ettikleri ürünlerin fazlasını komĢu ülkelere satıyorlardı. Bu dônem insanlarının doğa güçlerine 

dayanan bir dinleri vardı. 

3. Sümerlerin Mezopotamya‟ya  

GeliĢleri ve Tarihi Devirlerin 

BaĢlaması 

Kalkolitik devrin sonlarına doğru Mezopotamya‟da çômlekçi çarkı, silindir mühür ve yüksek 

mabet gibi birtakım yeni kültür unsurlarıyla karĢılaĢılmaktadır ki, bunlar, M.�. 3500‟lerde 

Mezopotamya‟ya gelen Asya kôkenli Sümerlere aittir. Sümerler, kendilerinden ônce güneydeki 

bataklık bôlgeye yerleĢen kavimlerin medeniyetine, yukarıda sıraladığımız bazı yeni kültür unsurlarını 

da katarak, mevcut eski kôy kültürünü bir “Ģehir kültürü”ne dônüĢtürmüĢlerdir. Gerçekten onlar, 

bataklık arazinin içinde yerleĢmeye elveriĢli adacıklara ayrı ayrı cemaatler halinde yerleĢerek birçok 

Ģehir devleti kurmuĢlardır. Eridu, Ur, Uruk, LagaĢ, Umma, ġuruppak ve KiĢ, bu Ģehir devletlerinin en 

ônemlileri arasında sayılabilir. Bu sitelerin hemen hepsi kazılmıĢ ve buralardan çıkarılan arkeolojik ve 

yazılı malzeme ile Sümer tarihi aydınlanmıĢtır. 

Sümer Ģehir devletlerinde her Ģehrin ayrı bir tanrısı vardı. Sümerler, bu Ģehir tanrılarına tepeler 
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üzerinde mabetler kuruyorlardı. VatandaĢlara ait ôzel evler bu mabedin etrafında kümeleniyor, sonra 

Ģehrin etrafına yine müĢterek emekle bir sur inĢa ediliyordu.4 

Sümerlerin inanıĢına gôre, yeryüzündeki bütün yaratıklar ve varlıklar tanrının malı idi. Fakat 

tanrının olan bu toprakları verimli hale getirebilmek için bataklıkları kurutmak, suları kanallarda 

toplamak gerekiyordu. Bütün bu büyük ve zor iĢleri, ancak müĢterek emekle baĢarabilirlerdi. Bôylece 

bütün Ģehir halkı birlikte kanallar açıyorlar, toprağı birlikte ekiyorlar ve yine ürünleri birlikte 

topluyorlardı. 

Gôrülüyor ki, Sümerlerin kurduğu bu küçük Ģehirler, bir çeĢit ilkel sosyalizm ile idare 

ediliyorlardı. Fakat bu sosyalizm gücünü tanrıdan aldığı için, Mezopotamya‟da Sümerlerle baĢlayan 

bu rejime “mabet sosyalizmi” ya da “teokratik sosyalizm” denilmektedir.5 

Bu sistem gereğince her vatandaĢ, topraktan elde ettiği ürünleri veya yetiĢtirdiği hayvanları, 

avladığı avları ve hayvanlardan elde ettiği süt ve süt ürünlerini mabede teslim etmek zorunda idi. 

Mabette gôrevli bulunan rahip memurlar, toplanan bu ürünleri, her ailenin ihtiyacı oranında 

paylaĢtırıyorlardı. Ġhtiyaç fazlası ürünlerle de, taĢ, kereste ve maden gibi memlekette mevcut olmayan 

maddeler, dıĢ ülkelerden satın alınıyordu.6 

Sümerler, bu ilkel sosyalizmin doğal bir neticesi olarak, çok geçmeden M.�. 3200‟lerde yazıyı 

da keĢfetmeye muvaffak olmuĢlardı. Zira rahipler, her vatandaĢın mabede getirdiği malı unutmamak 

veya teslimatı vesikalandırmak için, kil tabletlerin üzerine ancak kendilerinin anlayabileceği Ģekilde her 

Ģahıs için belli bir iĢaret, onun karĢısına da getirdiği malın resmini yapmağa baĢladılar. Fakat bu 

sistemin birtakım karıĢıklıklara yol açtığı gôrülmüĢ olmalı ki, bunu ônlemek için çareler düĢündüler ve 

iĢaretlerle resimleri belirli bir sistem halinde, Ģifre gibi kullanmaya baĢladılar. Bu hususta ilk adım, her 

iĢarete bir sada değeri vermekle atıldı. Bôylece her iĢaret bir hece olarak kabul edildi. Fakat bu defa 

da, telaffuzu aynı anlamı farklı olan (ôrneğin Türkçedeki “yaz” emri ile mevsim anlamına gelen “yaz” 

gibi) kelimelerde yine karıĢıklık oluyordu. Bunu ônlemek için sisteme “determinatif” usulü ilave edildi. 

Bu yônteme gôre, bir ismin kadın ismi mi, erkek ismi mi yoksa tanrı ismi mi olduğu, ismin ônündeki 

determinatiflerden anlaĢılıyordu. 

ĠĢte bôylece yaĢ kil üzerine üçgen uçlu bir kamıĢla, sonraları madeni bir uçla yazıldığı ve 

iĢaretler de çivilere benzediği için, modern araĢtırıcılar tarafından “çivi yazısı” olarak isimlendirilen 

yazı sistemi, yukarıda da belirttiğimiz gibi, M.�. 4. binyılın sonlarında (M.�. 3200‟ler) keĢfedilmiĢ 

oluyordu. Bu yazının dili Sümerce olduğu için, çivi yazısının, Sümerler tarafından keĢfedildiği 

anlaĢıldı. 

Sümerler tarafından keĢfedilen ve tarihi devirlerin baĢlamasını mümkün kılan çivi yazısı, doğuda 

Ġran‟dan batıda Anadolu ve Akdeniz‟e kadar yayılmıĢ ve M.�. 1. yüzyıla kadar uzanan yaklaĢık üçbin 

yıllık zaman dilimi içerisinde çeĢitli kavimler tarafından kullanılmıĢtır. 

4. Sümerlerin Kôkeni Hakkındaki GôrüĢler 
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M.�. 3500‟lerde Güney Mezopotamya‟ya gelerek buradaki kôy kültürünü Ģehir kültürüne 

dônüĢtüren Sümerlerin Orta Asya kôkenli olduklarına artık Ģüphe kalmamıĢtır. Filolojik açıdan da 

Türkçe ile akraba bir dil konuĢan Sümerler,7 yerleĢtikleri yeni vatanlarında (Mezopotamya), belki de 

coğrafi faktôrlerin zorlaması neticesinde, yukarıda da belirttiğimiz gibi, emekte ve nimette müĢtereklik 

esasına dayanan yeni bir rejim meydana getirmiĢlerdi. “Mabet Sosyalizmi” ya da “Teokratik 

Sosyalizm” adı verilen bu rejimin uygulanmasının kaçınılmaz bir sonucu olarak da yazıyı 

keĢfetmiĢlerdi.8 

Eğer Sümerlerin Türklüğü kabul edilirse, ki biz bu kanaatteyiz, o zaman, dünya medeniyet 

tarihinde son derece ônemli bir yer iĢgal eden ve tarihi devirlerin baĢlamasını sağlayan yazıyı 

icadetme Ģerefi Türklere ait olacaktır. ĠĢte bu yüzdendir ki, Avrupalı otoritelerin büyük bir çoğunluğu, 

bu Ģerefi Türklere l�yık gôrmedikleri için, Sümerleri Hint-Avrupa kôkenli kavimlerden biri olarak 

gôstermeye çalıĢmaktadırlar. Halbuki mevcut bulgular, gerek filolojik, gerek antropolojik ve gerekse 

teolojik açıdan Sümerlerin Orta Asyalı Türklerden olduğuna Ģüphe bırakmamaktadır. 

Gerçekten, Sümerlerden kalan yazılı tabletler üzerinde yapılan filolojik tetkikler, bu kavmin 

dilinin, Türkçe gibi Ural-Altay dil grubuna mensup olduğunu ortaya koymuĢtur. Ayrıca, iskelet 

bakiyeleri ve araĢtırmalar, Sümerlerin yuvarlak kafalı (brekisefal) bir kavim olduğunu meydana 

çıkarmıĢtır ki, o dônemden kalan arkeolojik eserler üzerindeki tasvirlerde de bunu gôrmek 

mümkündür. Bundan baĢka Sümerler, Anu, Enlil ve Ea isimli tanrılara tapıyorlardı. Bunlardan 

gôkyüzünü temsil eden Anu‟ya daha büyük saygıları vardı ki, Türkler de Ġslamiyet ôncesinde Gôk 

Tanrı‟ya taparlardı. Bütün bunların yanında, Sümerlerin düz bir arazi yapısına sahip olan 

Mezopotamya‟da yığma toprak tepeler oluĢturarak, mabetlerini bu tepeler üzerine inĢa etmeleri ve 

sıcak bir iklimde yaĢamalarına rağmen, bir alıĢkanlığın devamı olarak koyun yününden yapılmıĢ 

elbiseler giymeleri, onların, iklimi sert ve yüksek bir memleketten gelmiĢ olduklarına iĢaret eder ki, bu 

memleket de, hiç Ģüphesiz Orta Asya‟dır.9 

Sümerler, M.�. 3500-2500 yılları arasına rastlayan dônemde Mezopotamya‟da gerçekten büyük 

bir medeniyet meydana getirmiĢlerdir. Fakat ne gariptir ki, coğrafi Ģartlar uygun olmasına rağmen, 

büyük bir imparatorluk kuramamıĢlar, tam tersine, Ģehir devletleri halinde yaĢamayı tercih 

etmiĢlerdir.10 Merkezî bir devlet kuramamalarının nedeni ise aralarındaki h�kimiyet mücadelesi olsa 

gerektir. 

5. Mezopotamya Medeniyetine  

Katkıda Bulunan Diğer Kavimler 

M.�. 2500‟lerde Mezopotamya‟ya yeni bir kavim daha gelmiĢtir ki, bu, S�mi kôkenli Akkad 

kavmidir. Bugünkü Arapların en eski ataları olan Akkadların gelmesiyle birlikte, Mezopotamya‟nın 

gerek etnik, gerekse siyasi çehresi değiĢmiĢtir.11 Nitekim Akkadlar, M.�. 2350‟de büyük bir 

imparatorluk kurmayı baĢarmıĢlardır. Ġmparatorluğun temellerini atan kurucu kral Sargon, fetih 

siyasetine dayanan bir dıĢ politika izlemiĢtir ki, bu siyasetin odak noktasını Anadolu teĢkil ediyordu. 
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Gerçekten Akkad imparatorları, imparatorlukları, M.�. 2150 yıllarında Ġran yaylasında yaĢayan Gutiler 

tarafından yıkılıncaya kadar, baĢta Anadolu olmak üzere, Ġran ve Mısır memleketlerinin muhtelif 

zenginliklerini alabildiğince sômürmüĢlerdir. Akkad metinlerinden anlaĢıldığına gôre, Ġran‟daki Zağros 

dağlarının eteklerinde yaĢayan ve son derece savaĢçı bir kavim olan Gutiler, M.�. 2150-2050 yılları 

arasına rastlayan yaklaĢık bir asırlık dônemde Mezopotamya kentlerine h�kim olmuĢlardır. Gutiler ya 

da Gutlar diye adlandırılan bu kavmin (Gut = Guz = Oğuz) Oğuzlar olma ihtimalinin çok yüksek 

olduğunu sôyleyen değerli araĢtırmacı Sadi Bayram‟a12 hak vermemek mümkün değildir. Gerçekten, 

Ankara �niversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bôlümü‟nde uzun yıllar hocalık yapan ve 

birçok bilim adamımızın yetiĢmesine vesile olan Yahudi asıllı Prof. Dr. Benna Landsberger de, 20-25 

Eylül 1937 tarihleri arasında düzenlenen II. Türk Tarih Kongresi‟nde sunmuĢ olduğu “�n Asya Kadim 

Tarihinin Esas Meseleleri” konulu tebliğinde: “…tarihimizde Türklerle en yakın bir suretle 

münasebettar olan, hatt� belki de ayniyet gôsteren kabile budur.”13 demek suretiyle Oğuz Türklerinin 

tarihini günümüzden 4200 yıl ôncesine dayandırmaktadır ki, bu da bize Türklerin Orta Doğu 

bôlgesindeki tarihlerinin çok derin bir geçmiĢe sahip olduğunu gôstermektedir. Nitekim, M.�. 2. 

binyılın baĢlarından itibaren Asur metinlerinde sık sık adları geçen ve Musul-Kerkük bôlgesinde 

yaĢadıkları anlaĢılan Turukkular14 ile M.�. 1677-1100 yılları arasında Mezopotamya‟da hüküm süren 

Kasların da (III. Babil Devleti‟ni kurmuĢlardır) Türk kavimlerinden oldukları,15 tarihçi ve filologlar 

tarafından çeĢitli deliller gôsterilmek suretiyle ortaya konulduğundan, Türklerin Orta Doğu‟daki 

tarihlerinin binlerce yıl ôncesine dayanmıĢ olabileceği yolundaki gôrüĢümüz, bir kat daha kuvvet 

kazanmaktadır. 

Mezopotamya-Anadolu iliĢkilerine, Anadolu bahsinde ayrıntılı olarak yer vereceğiz. Biz Ģimdi, 

Türk kôkenli oldukları iddia edilen Elamların Orta Doğu tarihindeki yerlerini ve ne ôlçüde Türk 

olduklarını tartıĢacağız. 

Elam memleketi denildiği zaman, Zağros dağlarının eteklerindeki pl�to ile Babilonya‟nın 

kuzeyindeki topraklar akla gelmektedir. Merkezi Susa Ģehri olan Elam memleketi, M.�. 6. binyıldan 

itibaren yerleĢime sahne olmuĢtur. Akkad metinlerinde “Elamtu” adıyla anılan ülke, “yüksek pl�to” 

veya “Doğudaki �lke” anlamına gelmektedir. Gerçekten, bôlgeye, bu isim boĢu boĢuna verilmiĢ 

değildir. Zira bu ülkenin deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 1500 metredir. BaĢkent Susa, Kerha 

ve Karun nehirleri tarafından sulanan verimli bir vadide yer almaktadır. 

S�mi kôkenli Akkad krallarının iktidarı dôneminde, Elam memleketinde kuvvetli bir 

Mezopotamya etkisi gôrülmektedir. Sadece Avan bôlgesinde Akkad kralı Naram-Sin‟in vassalı olmak 

kaydıyla yerli bir sülale egemen olabilmiĢtir. Akkad kralı Naram-Sin ile Avan kralı arasında yapılan ve 

Elam dilinde kaleme alınan antlaĢma, bu krallık hakkında bilgi veren en eski vesikadır. Bu devirde, 

Proto-Elamcanın yanında Sümer-Akkad yazısı da kullanılmakta idi. 

M.�. 3. binyıl sonlarına doğru, arkeoloji terminolojisinde Asyalılar olarak isimlendirilen ve hepsi 

de yarı gôçebe olan Ģu kavimler Batı Ġran‟a yerleĢmeye baĢladılar: Kuzeyde Gutiler, güneyde ise 

Lullubiler, Kaslar ve Elamlar. 
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Yüzyılı aĢkın bir süre iktidarda kalan Guti kralları arasında ġarlak, El UlumeĢ, Ġnima BakıĢ, 

Yarlagab, Kurum, Yarlaganda, Tirikan gibi isimler yer almaktadır ki, bunlar hem gôrünüĢ hem de 

anlam bakımından Türk geleneğine uygun olarak verilmiĢ isimlerdir.16 

Yeni Babil sülalesi, Gutileri Mezopotamya‟dan kovduğu zaman, Elam, Babil‟in bir eyaleti haline 

getirildi. Elam daha sonra ġimaĢ Krallığı‟nın ardından da Ġsin sülalesinin vasalı oldu. M.�. 2. binyılda 

Elam, Akkad yazısını kullandı. Larsa Sülalesi, bir müddet için Uruk ve Babil‟e hükmettiyse de, 

Hammurabi ve halefi Rim-Sin, 31 yıllık bir mücadeleden sonra Larsa Sülalesi‟ne son verdiler. 

M.�. 1300‟lerden itibaren Elam‟ı yeni bir sülale idare etmeye baĢladı. Elam, en parlak devrini bu 

zamanda yaĢadı. Elam kralı Kudur-Nahunte, Kasları yenilgiye uğratarak oğlunu Babil‟e vali olarak 

atadı. Tanrı Marduk‟un heykelini de Susa‟ya getirtti. Onun halefi Silhak-ĠnĢuĢinak ülkenin sınırlarını 

Kerkük‟e kadar geniĢletti. Babil ve Asur arasındaki egemenlik mücadelesi esnasında Babilli I. 

Nabukadnezar Elam‟ı tahrip ederek baĢkent Susa‟yı ele geçirdi. Tanrı Marduk‟un heykelini Babil‟e geri 

getirdi. ĠĢte bu hadiseden sonra Elam‟ın tarih sahnesinden çekildiğine tanık olmaktayız. 

Elamların kôkenine gelince; dünya tarihinde ônemli bir rol oynayan ve Asya kôkenli bir kavim 

olarak kabul edilen bu ırk, Hint-Avrupa orijinli kavimlerden ônce Ġran‟ın Zağros bôlgesine gelip 

yerleĢmiĢtir. Büyük bir ihtimalle bu kavim de Türk kôkenli bir kavim olmalıdır. Zira Dr. Phil. H�mit 

Zübeyir KoĢay‟ın yapmıĢ olduğu dil araĢtırmaları, Elamca ile Türkçenin yakın iliĢkisini hatt� ayniyetini 

ortaya koymaktadır. AĢağıda yer alan birkaç ôrnek, bu gôrüĢün doğruluğunu bütün çıplaklığı ile ortaya 

koymaktadır.17 

Kelimelerdeki Benzerlikler 

1. Elamca: atta 

 Türkçe: ata 

2. Elamca: balibe 

 Türkçe: balbal 

3. Elamca: la-gitta 

 Türkçe: kit-mek (git-mek) 

4. Elamca: Kukki 

 Türkçe: kuk, gôk 

Gôrülüyor ki, baĢta Sümerler olmak üzere Gutiler, Kaslar ve Elamlar Mezopotamya 

medeniyetine ve dolayısıyla dünya medeniyetine katkıda bulunmuĢ olan Türk orijinli kavimlerdir. 
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Mezopotamya tarihindeki Türk izlerini bôylelikle ana hatlarıyla ortaya koyduktan sonra, Ģimdi de 

Eski �ağ Anadolusu‟ndaki Türk varlığını, yazılı ve arkeolojik belgelerin ıĢığında ortaya koymaya 

çalıĢalım. 

B. Eski �ağ Anadolusu‟nda  

Türk Varlığı 

1. Anadolu‟nun Jeopolitik Konumu 

Bilindiği üzere, tarihi meydana getiren üç ana unsurdan biri de coğrafi mek�ndır.18 Bir kavmin 

tarihi, üzerinde yaĢadığı toprakların coğrafi durumuna bağlıdır. Bu yüzden biz de iĢe, Anadolu‟nun 

coğrafi mek�nını tetkik ederek baĢlayacağız. Yalnız, Türkiye‟nin bugünkü siyasal sınırları dıĢında 

kalan Kuzey Suriye‟yi de bu kavramın içine almamız gerekir. �ünkü bu bôlge, gerek jeomorfolojik 

Ģartlar, gerekse kültür birliği bakımından, Anadolu ile devamlı bir bütünlük arz etmiĢtir.19 

Haritaya bir gôz atacak olursak, Anadolu‟nun Asya, Avrupa ve Afrika kıt‟aları tarafından 

çevrelendiğini ve Asya ile Avrupa kıt‟aları arasında da bir kôprü vazifesi yüklendiğini gôrürüz. Bu 

kôprü, güneydoğudan Mezopotamya ve Mısır gibi Eski Doğu, batıdan ise Akdeniz medeniyetlerinin 

oluĢturduğu Eski Batı dünyaları tarafından çevrilmektedir. Bu durum, Anadolu‟ya bir kültür aracılığı 

gôrevi vermiĢ gibidir. 

Gerçekten, tarihin en eski devirlerinden itibaren Anadolu, doğudan ve batıdan birçok kavmin 

istil�sına maruz kalmıĢ, pek çok medeniyete beĢiklik etmiĢtir. Bu yüzdendir ki Anadolu, Doğu ve Batı 

kültür unsurlarının içiçe karıĢıp kaynaĢtığı bir bôlge durumuna gelmiĢtir.20 Nitekim, daha M.�. 3. 

binyıldan itibaren değiĢik kôkenli birçok kavmin bir arada yaĢaması ve bu durumun asırlarca devam 

etmiĢ olması, bunun en güzel ifadesidir. 

Anadolu‟nun yeryüzü Ģekilleri, akarsuları ve iklim Ģartları da, Anadolu tarihinin meydana 

gelmesinde büyük ôlçüde rol oynamıĢtır. 

Gerçekten, Anadolu‟nun kuzeyden ve güneyden yüksek sıradağlarla kuĢatılmıĢ olması ve pek 

az yerden geçit vermesi,21 bu yônlerden yapılacak olan birçok kavimin gôçüne imk�n tanımazken, 

Batı Anadolu bôlgesindeki dağların denize dik olarak uzanması, pek çok istil�cının, bu dağ 

oluklarından geçit bularak, Anadolu‟nun ortalarına kadar ulaĢmalarını mümkün kılmıĢtır. Ayrıca güney 

ve kuzey yônlerinde denize paralel olarak uzanan sıradağlar, Orta Anadolu‟da yerleĢen kavimlerin, bu 

dağların arkasında oturan kavimlerle kültürel münasebetlerini de engellemiĢtir. �rneğin, Karadeniz 

bôlgesinde kabileler halinde yaĢayan ve Hitit Devleti‟ni, kuruluĢundan yıkılıĢına kadar devamlı olarak 

rahatsız eden barbar GaĢka kavimlerine ulaĢmak22 ve onları kültürel yônden etki altına almak 

mümkün olmadığı gibi, Toroslar‟ın arkasında oturan Kizzuvatna Krallığı da,23  bu dağlar yüzünden, 

Anadolu kültürünün değil, daha ziyade Mısır kültürünün etkisi altında kalmıĢtır. 

Van merkez olmak üzere, Doğu Anadolu bôlgesinde M.�. 9-6. yüzyıllar arasında ônemli bir 
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siyasi güç olarak ortaya çıkan Urartu Devleti de,24 bulunduğu mevkiinin çok sağlam ve ulaĢılmaz 

olması nedeniyle, uzun süre Asur krallarına baĢ eğmemiĢtir. 

Dikkat edilirse, Anadolu‟daki yerleĢme merkezleri, dünyanın her tarafında olduğu gibi büyük 

akarsu ve gôl kenarlarına kurulmuĢtur. �rneğin Hitit Devleti Kızılırmak ve YeĢilırmak nehirlerinin 

bulunduğu bôlgeyi tercih ederken, Urartu Devleti Van Gôlü ile Urmiye Gôlü arasındaki bôlgeyi 

kendisine yurt olarak seçmiĢ, Lidya Devleti ise Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes 

nehirlerinin sulamıĢ olduğu sahada kurulmuĢtur. 

Anadolu insanının sosyal ve ekonomik yaĢantısı üzerinde, iklim faktôrünün de büyük etkileri 

olduğunu unutmamak gerekir. Bilindiği üzere Anadolu‟da birbirinden farklı üç çeĢit iklim gôrülür: 1- 

Akdeniz iklimi, 2- Karadeniz iklimi, 3- Karasal iklim. 

Akdeniz iklimi, Akdeniz ve Ege bôlgelerinde gôrülür. Bu iklimde yazlar sıcak ve kurak, kıĢlar ise 

ılık ve yağıĢlı geçer. Karadeniz ikliminde ise her mevsim yağıĢlıdır. Bunda, bôlgenin sık ormanlarla 

kaplı olmasının da büyük rolü vardır. Karasal iklim, Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu‟da gôrülür. Bu 

iklimde yazlar sıcak ve kurak, kıĢlar ise oldukça soğuk geçmektedir. Bundan baĢka, yaz ile kıĢ ve 

gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları da büyüktür. 

Gôrülüyor ki iklim Ģartları, Anadolu insanına ne yapması gerektiği hususunda bir yôn tayin 

etmiĢtir. Bu nedenle, Anadolu‟da yerleĢen siyasal toplulukların hayatı, genellikle tarıma dayanmak 

mecburiyetinde idi. �ünkü bu devirlerde, henüz denizin nimetlerinden yararlanma yolları bilinmiyordu. 

Fakat, Anadolu‟daki ziraat ekonomisini Mısır ve Mezopotamya ile bir tutmak doğru olmaz. �ünkü, 

Anadolu nehirlerinin hiçbirisi, Mısır‟ın can damarı sayılan Nil nehrinin yaptığını yapamıyordu. Ayrıca 

Mezopotamya‟da olduğu gibi, düz bir araziye kanallar açmak suretiyle sulama yapmak da arızalı bir 

durum arzeden Anadolu toprakları için sôz konusu olamazdı. Bu yüzden, Anadolu sakinlerinin ziraate 

dayanan ekonomik hayatları, bir yerde yağıĢlara bağlı idi. Havalar iyi gittiği takdirde bol ürün alınıyor, 

bunun tersi olursa kıtlık tehlikesi ile karĢı karĢıya kalınıyordu. Bu sebeplerden dolayıdır ki, Hitit kralları, 

devamlı olarak sefere çıkmak ve ôzellikle Münbit-Hil�l Bôlgesi‟nden25 sağladıkları ganimetle 

geçinmek yolunu tutuyorlardı. Anadolu‟nun ziraate elveriĢli olmayan dağlık bôlgelerinde ise halk, 

hayvancılıkla geçiniyordu. Nitekim, Van bôlgesinde M.�. 9.-6. yüzyıllar arasında büyük bir devlet 

kuran Urartuların da ekonomik hayatı, büyük ôlçüde hayvancılığa dayanıyordu. 

Anadolu‟nun M.�. 2. binyıl tarihi, Hititlerin baĢkenti HattuĢaĢ baĢta olmak üzere, �orum-Ortakôy 

ve Tokat-MaĢat Hôyük‟ten çıkarılan arĢivler sayesinde büyük ôlçüde aydınlığa kavuĢturulmuĢtur. Hitit 

tarihinin aydınlatılmasında Hititlerle çağdaĢ yaĢamıĢ olan Mısır, Mitanni ve Asur devletlerinden kalan 

yazılı vesikaların da ônemli payı vardır. 

Anadolu‟nun eskiçağlardaki tarihini ele alırken, yukarıda zikrettiğimiz coğrafi faktôrleri daima gôz 

ônünde bulunduracağız. 

2. Anadolu‟nun Tarih �ncesi  
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Devirleri 

Anadolu‟nun en eski kültürleri taĢ devri kültürleri olup, bunlar da kendi arasında paleolitik, 

mezolitik ve neolitik devriler olmak üzere üç safhaya ayrılır. 

Paleolitik ve mezolitik devirler, bizim “Yontma TaĢ Devri” dediğimiz devre tekabül eder. Bu iki 

devir Anadolu‟da yaklaĢık olarak 400.000 yıl kadar sürmüĢtür. 

Mezolotik devirden sonra, insanlığın eriĢtiği kültür aĢamasına Neolitik (Yeni TaĢ Devri) devir 

denilir.26 

Neolitik devir, taĢ devri kültürleri içerisinde bir inkıl�p devri olarak kabul edilir. �ünkü bu devirde 

birtakım yeni keĢif ve icatlarla karĢılaĢılmaktadır. Bunları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

1. AteĢ, insanoğlu tarafından kontrol altına alınmıĢtır. 

2. PiĢirme tekniği ile seramik im�line baĢlanmıĢtır. 

3. Ziraat keĢfedilmiĢtir. 

4. Ġlk defa yerleĢik hayat baĢlamıĢtır. 

Gôrüldüğü üzere, yukarıdaki keĢif ve icatların her biri bir diğerinden kaynaklanmıĢtır. Gerçekten, 

paleolitik devirlerden beri mevcudiyeti bilinen ateĢ, neolitik devirde insanoğlu tarafından kontrol altına 

alınmıĢ ve buna bağlı olarak da, o güne kadar elde yapıldıktan sonra güneĢte kurutulan çanak 

çômlekler, ateĢte piĢirilmek suretiyle daha sağlam ve daha kullanıĢlı hale getirilmiĢtir. 

Neolitik devre kadar, yiyeceğini doğadan temin eden insanoğlu, bu devirde ilk defa ekip 

biçmeye baĢlamıĢtır. Ne var ki, bu defa da bir baĢka problem ortaya çıkmıĢtı. �ünkü, ekip dikilen tarla 

ve bahçelerin, yabani hayvanlardan ve dıĢ düĢmanlardan korunması gerekiyordu. Bu yüzden, Neolitik 

devir Anadolu insanı, ekip diktiğini beklemek için, tarla ve bahçelerin kenarlarına küçük kulübeler 

kurmuĢtur. Bôylece, Neolitik devirde ilk yerleĢik hayat, baĢka bir tabirle kôy kültürü baĢlamıĢ oluyordu. 

Anadolu‟da M.�. 8000-5000 yılları arasına tarihlenen Neolitik devrin en ônemli yerleĢme 

merkezleri; Burdur-Hacılar, Konya-�atalhôyük, Mersin-Yümüktepe, Tarsus-Gôzlükule, Diyarbakır-

�ayônü, Malatya-Caferhôyük, BeyĢehir Gôlü çevresindeki Suberde ve Erbaba hôyükleri ile Keban 

Barajı‟nın Ģimdi kaplamıĢ olduğu alandaki hôyüklerdir.27 

Neolitik devir yerleĢim merkezlerinin etrafında sur yoktur. Ancak evler, aralık bırakılmaksızın 

yanyana inĢa edilmek suretiyle, sur yerini tutacak, bir savunma dizgesi meydana getirmiĢtir.28 Bu 

evlerin kapıları olmayıp, damın üzerinde açılan bir delikten içeriye iniliyor ve sonra merdiven içeri 

çekiliyordu. 

Neolitik devir seramikleri tek renkli olup, bu devirde yapılan araç ve gereçlerin tümü, yine taĢ ve 
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kemikten imal edilmiĢtir. Ancak, bu devir aletleri, paleolitik ve mezolitik devirlerdeki gibi kaba saba 

olmayıp, perdahlanmıĢlardı. Bu yüzden, Neolitik devre, “Cil�lı TaĢ Devri”de denilmektedir. 

Anadolu‟da neolitik devirden sonra baĢlayan ve taĢ aletler yanında az miktarda madenin de 

kullanıldığı devre, Kalkolitik devir denilir. Kalkolitik tabiri, Hellen dilinde “bakır” anlamına gelen khalkos 

ile “taĢ” anlamına gelen lithos‟tan türetilmiĢ olup, “Bakır-TaĢ Devri” olarak da isimlendirilir. Bu devrin 

en ônemli ôzelliği, taĢ aletlerden yine yaygın bir Ģekilde yararlanılmakla beraber, madenden de 

yararlanılmaya baĢlanmıĢ olmasıdır. Bu devirde, yaygın olmamakla beraber, en çok kullanılan maden 

bakırdır. 

Kalkolitik devirde, neolitik devre gôre ônemli değiĢiklikler olmamıĢ ise de, bazı geliĢmeler tespit 

edilebilir. HerĢeyden ônce tarım daha ilerlemiĢ, araçlar daha geliĢmiĢtir. Dokumacılığın da bu devirde 

baĢladığı tahmin edilmektedir. �ômlekler, çômlekçi çarkı henüz bilinmediğinden yine elde yapılmakta, 

bazı yerlerde ise bunların üstüne kalın bir astar boya çekildikten sonra, geometrik motiflerin çizildiği 

gôrülmektedir. Bu devirde ôlüler daha ziyade ağzı açık küplere gômülmüĢ, küpün içerisine ôlen kiĢinin 

silahları ve eĢyaları da konulmuĢtur. 

Kalkolitik devrin bir baĢka ônemli ôzelliği de, bu devirdeki yerleĢim merkezlerinin biraz daha 

büyümüĢ olup, bunların etrafının surlarla çevrilmiĢ olmasıdır. �rneğin Kalkolitik devir Hacılar 

yerleĢmesinin etrafı bôyle bir surla çevrilmiĢti. Demek ki, kalkolitik devir Anadolu insanı, kendisini pek 

güven içinde hissetmemiĢ olacak ki, bôyle bir yola baĢvurmuĢtu. Ayrıca Ģehir suru, eskiçağda 

bağımsızlığın bir iĢareti olarak kabul edilmekte idi. 

Anadolu‟da yaklaĢık olarak M.�. 5000-3000 yılları arasına tarihlenen kalkolitik devrin ônemli 

yerleĢme merkezleri; Pulur, Canhasan, Beycesultan, Horoztepe, Yümüktepe, Tilmen Hôyük, Kusura, 

Alacahôyük, Büyükgüllücek, Yazır, AliĢar ve Fikirtepe hôyükleridir.29 

Kalkolitik devirden sonra Anadolu‟da Tunç Devri baĢlar. Tunç devri, M.�. 3000-1200 yılları 

arasına tarihlenmekte olup, üç ana bôlüme ayrılır: 

1. Eski Tunç Devri (M.�. 3000-2000) 

2. Orta Tunç Devri (M.�. 2000-1500) 

3. Yeni Tunç Devri (M.�. 1500-1200) 

Orta Tunç devriyle birlikte Anadolu, tarihi devirlere girmektedir. Zira, Anadolu‟ya ticaret yapmak 

amacıyla gelen Asurlu tüccarlar, beraberlerinde çivi yazısını da getirecekler ve bôylece Anadolu‟da da 

tarihi devirlerin baĢlamasını mümkün kılacaklardır. Dolayısıyla, M.�. 2. binyıl baĢlarından itibaren 

Anadolu hakkında yeterince bilgi sahibi olabiliyoruz. Bizim için karanlık olan dônem, Anadolu‟nun 

M.�. 3000-2000 yılları arasına tarihlenen Eski Tunç �ağı dônemidir. �zellikle bu devrin ilk aĢamasını 

oluĢturan ve M.�. 3000-2500 yılları arasına tarihlenen dônem hakkında hemen hiçbir Ģey bilmiyoruz. 

Ancak bu ilk dônemde, araç ve gereçlerin yapımında o kadar çok bakır kullanılmıĢtır ki, bu yüzden 
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arkeologlar, Eski Tunç �ağı‟nın bu ilk safhasını “Bakır �ağı” olarak da adlandırmaktadırlar. 

Eski Tunç �ağı‟nın ikinci aĢamasını oluĢturan ve M.�. 2500-2000 yılları arasındaki dônem ise 

Anadolu tarihi açısından tam bir dônüm noktasıdır, denilebilir. Zira bu ikinci aĢama, Anadolu ile 

Mezopotamya medeniyetlerinin gerek siyasi, gerek ticari ve gerekse kültürel yônlerden temasa 

geçtikleri ilk dônemdir. 

4. M.�. 3. Binyıl Ortalarından  

Ġtibaren Anadolu-Mezopotamya ĠliĢkileri ve Türk Krallığı 

Daha ônce de ifade ettiğimiz gibi, Eski Doğu üçgenini oluĢturan üç medeniyet merkezinden 

Mısır ve Mezopotamya, M.�. 4. binyılın sonlarında, kendilerine has birer yazı icat ederek tarihi 

devirlere girdikleri halde, Anadolu yazıya ancak M.�. 2. binyıl baĢlarında kavuĢabilmiĢtir. Buna 

rağmen, M.�. 3. binyılın son çeyreğinde (M.�. 2250‟lerden itibaren) Anadolu‟da neler olup bittiğini 

dolaylı olarak ôğrenebiliyoruz. Zira, Mezopotamya‟daki Sümer sitelerini teker teker yenerek 

Mezopotamya‟nın ilk siyasal birliğini sağlayan, ardından da Ġran, Anadolu ve Mısır gibi ülkelere 

seferler düzenleyerek Eskiçağın ilk sômürgeci imparatorluğu olmayı baĢaran Akkadlar, Anadolu 

üzerine düzenlemiĢ oldukları seferler hakkında bize ayrıntılı raporlar sunmaktadırlar. Bu raporlardan 

biri, Akkad imparatorlarından Naram-Sin‟in M.�. 2200‟lerde Anadolu‟ya yapmıĢ olduğu askeri bir 

seferi anlatmaktadır. “ġartamhari Metinleri” adıyla anılan bu yazılı raporda,30 adı geçen Akkad 

imparatorunun Sedir Ormanları‟nı (Amanoslar) ve GümüĢ Dağları‟nı (Toroslar) aĢarak Anadolu‟ya 

girdiği ve Hatti kralı Pampa‟nın ônderliğindeki 17 Ģehir devletinden oluĢan Anadolu koalisyonuna karĢı 

savaĢtığı anlatılır. 

ġartamhari metinlerinin HattuĢaĢ arĢivinde ele geçirilen kopyasının (KBo III, 13 numaralı metin), 

ilk 7 satırı kırık olup, metin, 8. satırdan itibaren Ģôyle devam etmektedir:31 

8. Bana karĢı bütün memleketler isyan ettiler. 

9. GuĢua kralı Anmanailu, Pakki kralı Bumanailu 

10. Ulluwi (Ullama) kralı Lupanailu, sonra…. kralı…………inmipailu 

11. Hatti kralı Pampa, KaniĢ kralı Zipani….kralı Nur-Dagan 

12. Amurru kralı HuwaruvaĢ, ParaĢi kralı TiĢenki 

13. Armanu kralı Mudakina, Sedir dağları kralı ĠĢgippu 

14. Larak kralı Ur-Larak, Nikku kralı Ur-Banda 

15. Türki kralı ĠlĢu-Nail, KuĢaura kralı TiĢkinki 
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16. Toplam 17 kral, ki onlar savaĢa girdiler ve ben onları vurdum 

17. Hurrilere karĢı bütün orduyu seferber ettim ve sonra (tanrılara) Ģarap takdim ettim. 

18. O zaman savaĢçılarıma, binlerce düĢman askeri hiç mukavemet etmedi. 

Metnin çok bozuk olan arka yüzünde, geceleyin düĢman kararg�hına bir baskın yapıldığı ve 

onların yenilgiye uğratıldığı anlatılmakta, alınan ganimetlerden eksik cümleler halinde 

bahsedilmektedir. 

Gôrülüyor ki bu metin, Anadolu kôkenli olmamakla beraber, Anadolu hakkında bilgi veren en 

eski yazılı vesikadır. Bu metinden anlaĢıldığı kadarıyla, M.�. 3. binyılın sonlarında Anadolu‟da büyük 

bir devlet yoktu. Ancak, her Ģehirde küçük bir krallık hüküm sürmekte idi. Aralarında h�kimiyet 

mücadelesi yaptıklarına Ģüphe olmayan bu Ģehir devletleri, dıĢtan gelen tehlikeler karĢısında, 

içlerindeki en güçlü Ģehir kralının liderliği altında birleĢerek, tek bir güç halinde mücadele etmesini de 

biliyorlardı. Gerçekten, bu vesikada da belirtildiği üzere, Akkad imparatoru Naram-Sin, 17 Anadolu 

kralının oluĢturduğu koalisyona karĢı savaĢmıĢ ve onları mağlup etmiĢti. Bu krallardan biri de metnin 

15. satırında geçen Türki kralı ĠlĢu-Nail‟di. Burada geçen “Türki” kelimesinin Türk olduğuna Ģüphe 

olmadığı gibi, ĠlĢu-Nail ismi de kulağa pek yabancı gelmemektedir.32 

Demek ki, günümüzden yaklaĢık olarak 4200 yıl ônce Anadolu‟da değiĢik ırklardan muhtelif 

kavimler yaĢamakta olup, bunlardan biri de Asya kôkenli Türk kavmi idi.33 

�yle sanıyoruz ki, M.�. 3500‟lerde Sümer Türkleri Mezopotamya‟ya yerleĢirken, muhtemelen 

aynı tarihlerde Kafkaslar üzerinden gelen bir baĢka Türk kütlesi de Doğu Anadolu‟ya yerleĢerek 

burada bir Ģehir devleti vücuda getirmiĢti ki, bu, yukarıda adı geçen Türki Krallığı idi. Ancak, M.�. 4. 

ve 3. binyıllarda Anadolu‟da yazı mevcut olmadığı için, bunların yaĢantıları hakkında yeterince bilgi 

edinemiyoruz. Bereket versin ki, yukarıda sôzü edilen çivi yazılı metin (KBo III, 13), hiç değilse M.�. 

3. binyılın son çeyreğinden itibaren Anadolu‟nun siyasal yaĢantısına, bu arada dolaylı olarak 

Anadolu‟daki Türk varlığına da ıĢık tutmaktadır.34 

Bu arada okuyucularımızın kafasında meydana gelmesi kaçınılmaz gibi gôrünen bir meseleye 

dikkatleri çekmek istiyoruz. Acaba, yukarıda tercümesini verdiğimiz çivi yazılı metnin 13. satırında 

geçen “Armanu memleketi”nin, bugünkü Ermenilerle herhangi bir bağlantısı var mıdır? Gerçekten ilk 

bakıĢta, sôz konusu metnin 13. satırında geçen Armanu memleketi kralının (Lugal Kur. Uru Ar-ma-

nu), Ermeni kralı olduğu zannedilebilir. Fakat bu, doğru değildir. �ünkü Ermeniler, Doğu Anadolu 

bôlgesine M.�. 6. yüzyılın baĢlarında, yani Urartu Devleti‟nin yıkılmasından sonra gelmiĢlerdir. �yle 

sanıyoruz ki onlar, M.�. 8. yüzyılda Anadolu‟da güçlü bir devlet kuran Friglerin akrabaları idiler. Ġki 

asra yakın kabileler halinde baĢıboĢ dolaĢtıktan sonra, Urartu Krallığı‟nın yıkılmasını fırsat bilerek, 

gelip onların topraklarına yerleĢmiĢlerdi. Zira, Ermeni adına ilk defa M.�. 6. yüzyılda Pers kralı 

Darius‟un kitabelerinde rastlanıyor. Ermeniler kendilerine hiçbir zaman “Ermeni” dememiĢler, bil�kis 

kendilerini “Haikh” (Tekil olarak Hai-Hay) olarak adlandırmıĢlardır. Ermeni ismi tamamen Pers 
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kralının, bôlgenin adına izafeten uydurmuĢ olduğu bir isimdir. �ünkü bôlgeye, M.�. 3. binyıldan 

itibaren Armanu ya da Armenia denilmekte idi. ĠĢte Pers kralı, hegemonyası altında bulunan ve 

batıdan gôçmen olarak gelen bu yabancılara, “Armenia bôlgesinde oturanlar” anlamına “Ermeniler” 

ismini vermiĢti. ġu hususu da açıklığa kavuĢturmakta fayda gôrüyoruz: Ermeniler, kendilerinden ônce 

bu topraklar üzerinde oturmuĢ olan Urartuları (M.�. 9-6. yüzyıllar) ataları olarak gôstermek 

istemektedirler. Halbuki, yapılan filolojik tetkikler neticesinde, Ermenilerin kullandığı dilin, Hint-Avrupa 

kôkenli dillerden olduğu anlaĢılmıĢtır. Buna karĢılık Urartuların dili, M.�. 3. binyılda Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bôlgelerinde oturan Hurri kavminin diliyle akraba olup, Asya kôkenli dillerdendir. 

O halde, Ermenilerin bôyle bir iddiada bulunmaları, tamamıyla yersiz ve yanlıĢtır. �ünkü, filolojik 

açıdan, bôyle bir gôrüĢün haklılığına asla imk�n yoktur.35 

O halde Ģunu rahatlıkla sôyleyebiliriz ki, Anadolu, 26 Ağustos 1071‟de kazanılan Malazgirt 

Zaferi‟nden sonra Türk yurdu olmuĢ değildir. Türkler, günümüzden yaklaĢık 4200 yıl ônce Anadolu‟ya 

yerleĢerek, bu toprakları kendilerine yurt edinmiĢlerdir.36 

ġu noktayı da ôzellikle vurgulamak istiyoruz: Biz eğer Anadolu‟yu, Malazgirt Zaferi‟nden sonra 

yurt edindiğimiz Ģeklindeki eski bilgileri durmadan tekrar eder ve binlerce yıldan beri bu toprakların 

bize ait olduğu gerçeğini gôrmezlikten gelirsek, Rumlar ve Ermeniler baĢta olmak üzere, pekçok Türk 

düĢmanı ortaya çıkar ve bize: “Mademki siz Anadolu‟ya sonradan geldiniz. O halde, geldiğiniz yere 

(Türkistan/Orta Asya) defolup gidin” diyebilirler. Bu tür yanlıĢlıklara düĢmemek için, tarihimizi çok iyi 

bilmemiz ve yeni araĢtırmaları mutlak surette gôzden geçirmemiz icap etmektedir. 

Bu açıklamaları yaptıktan sonra, tekrar konumuza dônebiliriz. Akkad imparatoru Naram-Sin, 

Anadolu krallarının oluĢturduğu koalisyonu yendikten ve çok sayıda ganimet aldıktan sonra 

memleketine dônmüĢtür. Bu ganimetler arasında bakırdan ve gümüĢten yapılmıĢ olanlar, çoğunluğu 

teĢkil etmektedir. 

O halde, Naram-Sin‟in Anadolu üzerine yapmıĢ olduğu bu seferi, bir çeĢit keĢif seferi olarak 

değerlendirmek mümkündür. Gerçekten Akkadlar, bu ilk seferde, Anadolu‟nun yeraltı ve yerüstü 

zenginliklerini tanımaya çalıĢmıĢlardır. Nitekim, Ur‟da bulunmuĢ olan Akkadça bir metinde: “… (Tanrı) 

Nergal, kudretli Naram-Sin için yolu açtı ve ona Arman‟ı, Ġbla‟yı verdi ve ona Amanus‟u ve Sedir 

Dağı‟nı ve Yukarı Deniz‟i bağıĢladı”37 Ģeklindeki bir ifade ile, yine aynı metnin diğer bir yerinde: “O, 

Amanus‟u, Sedir Dağı‟nı itaati altına aldı”38 denilmektedir ki, bu ifadelerden, Akkad imparatorunun, 

Anadolu‟nun zenginliklerini çok çabuk tanıdığı ve vakit kaybetmeden Amanos bôlgesini kontrolü altına 

aldığı neticesini çıkarmak mümkündür. Belki de, ġartamhari metinlerinde adı geçen Sedir Dağı kralı 

ĠĢgippu, Naram-Sin‟in bu kadar kısa zamanda tekrar ülkesi üzerine geleceğini tahmin etmemiĢ olmalı 

ki, müttefiklerini yardıma çağıramamıĢtı. Bôylece, inĢaatlar için son derece gerekli olan kaliteli sedir, 

selvi ve ĢimĢir ağaçlarının yetiĢtiği Amanos bôlgesi, Akkad Ġmparatorluğu‟nun h�kimiyeti altına 

girmiĢti. Hakikaten, inĢaatlar için gerekli temel maddelerin baĢında yer alan kerestenin, 

Mezopotamya‟da mevcut olmadığı gerçeği gôz ônünde bulundurulursa, Amanos ve Sedir Dağları‟nın, 

Mezopotamya ekonomisi için ne kadar ônemli olduğu, daha iyi anlaĢılır. 
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Anadolu, Amanos bôlgesini Akkadların lehine kaybetmekle, güneydoğu sınırındaki güvenliğini 

de tehlikeye sokmuĢ oluyordu. Gerçekten, Amanos geçitleri Akkadların eline geçtiği için, 

Mezopotamya kavimleri, diledikleri zaman Anadolu içlerine rahatlıkla girebilirlerdi.39 

Nitekim, Akkad Ġmparatorluğu yıkıldıktan (M.�. 2150) sonra bile, Mezopotamya‟da oturan 

kavimlerin Amanosları ellerinde tuttuklarını ve bu bôlgenin ormanlarından yararlandıklarını gôsteren 

belgeler vardır. Bu cümleden olmak üzere, Mezopotamya‟daki II. LagaĢ Sülalesi‟nin güçlü kralı 

Gudea‟nın (M.�. 21. yüzyıl) Amanos dağı ile ilgili iki metnine dikkat çekmek istiyoruz. 

Bu metinlerden birincisi “A-Silindiri” adı ile tanınmakta olup, sôz konusu metnin bir yerinde 

aĢağıdaki kayıt mevcuttur: “Tanrı Ningirsu‟nun En-rahibi Gudea, (o zamana kadar) hiç kimsenin 

girmemiĢ olduğu Sedir Dağı‟na yol yaptı. Onun (= Sedir Dağı‟nın) sedir ağaçlarını büyük baltalarla 

kesti. Sedir salları devasa yılanlar gibi Sedir Dağı‟ndan nehrin suyu (istikametinde) aĢağıya 

akıyordu…” 

Gudea‟nın “B Heykeli Yazıtı” olarak bilinen ikinci metni ise Ģôyle baĢlar: “O (=Gudea), Tanrı 

Ningirsu tapınağını inĢa ederken, onun sevgili kralı Ningirsu, ona (Gudea‟ya) Yukarı Deniz‟den AĢağı 

Deniz‟e kadar (bütün) yolları açtı. Amanos‟da, Sedir Dağı‟nda 60 kübit uzunluğundaki sedir 

kütüklerinden, 50 kübit uzunluğundaki sedir kütüklerinden (ve) 25 kübit uzunluğundaki KU ağacı 

kütüklerinden müteĢekkil sallar kurdu…”40 

Gudea‟nın bu metinlerinden, LagaĢ‟ta inĢa edilen binalar için Amanos Dağı‟ndan sedir ağacının 

getirtildiği ve sedir kütüklerinin nehir suyundan (Fırat) yaralanılarak, Güney Mezopotamya‟ya 

nakledilmiĢ olduğu anlaĢılmaktadır. LagaĢ‟a 1100 kilometre uzaklıkta olan Amanosların, 

Mezopotamya ekonomisi için taĢıdığı ônem, bôylelikle bir kez daha, açık ve net bir biçimde, ortaya 

çıkmaktadır. 

M.�. 3. binyılda Akkadların seferleri ile baĢlayan Anadolu-Mezopotamya iliĢkileri, M.�. 2. 

binyılda da bütün hızıyla devam edecektir. 

Ancak hemen belirtelim ki, M.�. 2. binyılda Anadolu‟da yaĢayan Hititlerin vesikalarında da 

kendilerinden ônceki kavimler hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Gerek Hitit vesikalarından, 

gerekse M.�. 3. binyıl sonlarından itibaren Anadolu ile ilgilenen Akkadların vesikalarından 

ôğrenildiğine gôre, M.�. 3. binyıl Anadolusu‟nda, bir baĢka ifade ile Eski Tunç devri Anadolusu‟nda Ģu 

kavimler oturmakta idiler: Hattiler, Luwiler ve Hurriler. Bu kavimlerden Hattiler Orta Anadolu‟da, 

Luwiler Akdeniz sahilleri ile Batı Anadolu bôlgesinde, Hurriler ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bôlgelerinde yaĢamakta idiler. Adı geçen kavimlerden Hattiler ile Luwiler, konuĢtukları dil itibariyle, 

Hint-Avrupa kôkenli idiler. Buna karĢılık Hurriler, Türkçeye akraba bir dil konuĢmakta olup, Asya 

kôkenli idiler. ĠĢte bu yüzdendir ki, Hurrileri biraz daha yakından takibetmemiz gerekmektedir. 

5. Anadolu‟da Bir Türk Kavmi: Hurriler41 
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Mezopotamya‟da büyük bir imparatorluk vücuda getiren S�mi kôkenli Akkadların vesikalarından 

ôğrenildiğine gôre, M.�. 3. binyılın sonlarında Mardin merkez olmak üzere Güneydoğu Anadolu 

Bôlgesi ile Kuzey Mezopotamya‟daki Musul ve Kerkük dolaylarında Hurriler adıyla anılan bir kavim 

oturuyordu. Hurri dili üzerinde yapılan filolojik tetkikler, bu kavmin dilinin Asya kôkenli dillerden 

olduğunu ortaya koymuĢtur. Ayrıca bu dilin, M.�. 9-6. yüzyıllar arasında Doğu Anadolu‟da güçlü bir 

devlet kuran Urartu kavminin diline benzediği, bir baĢka deyiĢle M.�. 1. binyılda karĢımıza çıkan 

Urartularla M.�. 3. binyıl Akkad metinlerinden tanıdığımız Hurrilerin akraba oldukları tespit edilmiĢtir. 

Demek oluyor ki, M.�. 3. binyıl Anadolu kavimlerinden biri de, Güneydoğu Anadolu‟da oturan ve 

daha sonraları Kuzey Mezopotamya ve Kuzey Suriye‟ye kadar sirayet eden Hurrilerdi. Ancak, Doğu 

Anadolu Bôlgesi‟nde yapılan arkeolojik kazılar ve yüzey araĢtırmaları neticesinde ele geçirilen 

buluntulardan, M.�. 6000-5000 yılları arasına tarihlenen Neolitik devir kültürü ile M.�. 5000-3000 

yılları arasına yerleĢtirilen Kalkolitik devir kültürünün de Hurrilere ait olduğu anlaĢılmıĢtır. Hatt�, M.�. 

3. binyıla tarihlenen Eski Tunç �ağı kültürü ile Kalkolitik ve Neolitik devir kültürleri arasında hiçbir 

kopukluğun olmadığı tespit edilmiĢtir. Bu da bize gôsteriyor ki, arkeolojik buluntulara gôre hüküm 

vermek gerekirse, Doğu Anadolu Bôlgesi‟ndeki Hurri kültürünün kôkleri, günümüzden 8000 yıl 

ôncesine dayanmaktadır. Bir baĢka ifade ile Proto-Türk kavimlerinden biri olarak kabul ettiğimiz 

Hurriler, Anadolu‟nun en eski sahiplerinden biridir. 

Yazılı belgelere gôre, M.�. 3. binyılın 2. yarısından itibaren tarih sahnesine çıkan, fakat 

arkeolojik buluntulara gôre, Doğu Anadolu Neolitik ve Kalkolitik kültürlerinin de sahibi olan Hurriler, 

M.�. 2. binyıl �n Asya tarihinde de ônemli roller oynamıĢlardır. Gerçekten, yazılı kaynaklardan 

anlaĢıldığı kadarıyla, ôzellikle M.�. 18. yüzyıldan itibaren birtakım Hurri memleketlerinden sôz 

edilmektedir. Bunlardan birisi, asıl Hurri devletinin bulunduğu bôlgedir ki, burası Van Gôlü‟nden 

itibaren Kızılırmak ve YeĢilırmak‟ın Karadeniz‟e dôküldüğü yerlere kadar uzanan ülkedir. GeniĢ 

manada Hurri ülkeleri sahası; kuzeyde Kafkaslar‟dan güneyde Suriye ve Yukarı Mezopotamya‟ya, 

batıda Toroslar‟dan doğuda Zağros dağlarının ôtesindeki Urmiye Gôlü‟ne kadar uzanıyordu. Burası 

ôyle bir sahadır ki, sôzü edilen devirde, arkeolojinin tespitine gôre, Sümer ve Babil kültürü dıĢında 

tamamıyla yeni ve homojen bir yapı arz etmektedir. Ancak bu dağlık sahalarda henüz yeterli 

derecelerde araĢtırmalar yapılmamıĢ olduğundan, yazılı belgeler çok azdır. Bununla beraber, M.�. 2. 

binyılın ilk yarısında Hurrilerin merkezi bôlgesinin Van Gôlü sahası olduğu anlaĢılmaktadır. 

M.�. 1950-1750 yılları arasına tarihlenen Kültepe �ağı (Asur Ticaret Kolonileri Devri) 

metinlerinde az miktarda Hurri Ģahıs isimlerine rastlanıldığı gibi, Orta Fırat Bôlgesi‟ndeki Mari 

arĢivinde de Hurca dinî tabletler bulunmuĢtur. Bu sonuncular, Hammurabi devrine (M.�. 1728-1686) 

aittirler. Dicle‟nin doğusunda, Kerkük yôresindeki Arrapha-Nuzi metinlerinde Hurri Ģahıs adlarına, Tel 

Açana‟da (Hatay bôlgesi) yapılan kazılarda da Hurri sanat eserlerine rastlanmıĢtır. M.�. 2. binyılın 

ortalarında Hitit vesikalarında “Kizzuwatna” olarak gôsterilen Doğu Kilikya‟da da (�ukurova ve Amik 

Ovası), Hurrilerin h�kim bir rol oynadıkları anlaĢılmaktadır.42 

Belgelerden ôğrenildiğine gôre, Eski �n Asya‟daki Hurri-Mitanni Devleti‟nin43 sınırları doğuda 
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Kerkük‟ten batıda Akdeniz‟e kadar uzanmaktaydı. M.�. 1550-1350 yılları arasında �n Asya‟nın en 

kudretli devletlerinden biri olan Hurri-Mitanni Devleti‟nin baĢkenti, bugünkü Urfa-Ceylanpınarı ile 

idantifiye edilen VaĢĢugani Ģehri idi. 

Eski ve Orta Hitit devletleri zamanında (M.�. 1700-1450) Güneydoğu Anadolu‟da yer almıĢ olan 

Hurriler, I. HattuĢili‟nin batıya sefer yaptığı bir sırada baĢkent HattuĢaĢ dıĢında kalan bütün Hitit 

ülkesini iĢgal etmek suretiyle büyük bir askeri ve siyasi üstünlük gôstermiĢlerdir. Fakat Ģunu belirtmek 

l�zımdır ki, Hurrilerin kültürü, ôzellikle dini inançları, Hititleri çok etkilemiĢtir: HattuĢaĢ kazılarında 

ortaya çıkarılan bazı dini metinlerin Hurri diliyle yazılmıĢ oldukları gôrülmüĢtür. Hititler pekçok Hurri 

tanrısını benimseyip kabul ettikleri gibi, bazı Hitit kralları da Hititçe adlarının yanı sıra Hurrice isimler 

de almıĢlardır. �rneğin Hititler, Hurrilerin baĢtanrısı TeĢup ve onun eĢi Hepat‟ın adlarını Hurri dilindeki 

biçimleriyle kullanıyorlardı. Hurri kôkenli Kumarbi Efsanesi ve diğer birçok efsane ve destanlar, Hitit 

mitolojisi ve edebiyatına girerek, kültürel alanda geniĢ ve derin tesirler yapmıĢtır. Nitekim dini tesirler 

altında bir kısım Hitit kral ve kraliçelerinin Hurrice isimler taĢımıĢ olmaları, bu hususun en kuvvetli 

delilleri olsa gerektir.44 

M.�. 2. binyılın ortalarında Hurri-Mitanni Devleti, Eski �n Asya‟nın en kuvvetli siyasi güçlerinden 

biri iken, ġuppiluliuma‟nın seferleriyle kudretini kaybederek, Hititlere bağlı ve Asur‟a karĢı tampon bir 

ülke haline getirilmiĢtir. M.�. 1200‟lerde cereyan eden Ege Gôçleri neticesinde ise hem Hitit 

Ġmparatorluğu, hem de Mitanni Devleti, tarih sahnesinden çekilmiĢlerdir. Fakat bu, Hurrilerin etnik 

olarak Anadolu‟dan tamamen silindiklerine iĢaret etmez. Tam tersine onlar, M.�. 1. binyılda Van Gôlü 

ve civarında Urartular adıyla tekrar karĢımıza çıkacaklardır. 

6. Urartular 

Urartu dili üzerinde yapılan filolojik tetkikler gôstermiĢtir ki, bu dil, Hurri dilinin bir devamı olup, 

Asya kôkenli dillerdendir.45 

Van bôlgesinde kazı ve araĢtırmalar yapan Prof. Dr. Afif Erzen, Prof. Dr. M. Taner Tarhan, Prof. 

Dr. Oktay Belli, Prof. Dr. Veli Sevin ve daha birçok Türk bilim adamının gayretleriyle Urartu tarihini 

aydınlatacak yazılı ve arkeolojik belgeler ortaya çıkarılmıĢtır. Ayrıca çağdaĢ Asur krallarının bırakmıĢ 

olduğu kitabeler de bu konuda bize yardımcı olmaktadır. 

Sôz konusu yazılı belgelerden ôğrenildiğine gôre Urartular, M.�. 13. yüzyılın baĢlarından M.�. 

9. yüzyılın ortalarına kadar “Nairi” ve “Uruatri” adlarını taĢıyan iki ayrı konfederasyonun çatısı altında 

küçük beylikler halinde yaĢamıĢlardır. Bu dôneme, “Urartu‟nun Proto Tarihi” denilmektedir.46 Prof. Dr. 

Taner Tarhan ise, sôz konusu devri “Urartu‟nun Arkaik �ağı” olarak isimlendirmektedir.47 Bu 

toplumların ırkî kôkenleri, yukarıda da belirttiğimiz gibi, M.�. 3. binyılda Anadolu‟da yaĢayan Hurri 

kavimlerine dayanmaktadır. M.�. 13. yüzyılda, gelecekteki Urartu Devleti‟nin temellerini oluĢturan 

“Uruatri” ve “Nairi” adlarını taĢıyan iki büyük siyasi birliğin, “Feodal Beylikler Konfederasyonu” Ģeklinde 

tarih sahnesine çıkmasının en baĢta gelen sebebi, Asur tehlikesi idi. 
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Gerçekten, M.�. 2. Binyılda Kerkük civarı merkez olmak üzere, Kuzey Mezopotamya‟ya hakim 

olan Hurri-Mitanni Devleti‟nin,48 Hitit kralı I. ġuppiluliuma tarafından yıkılması ve parçalanması 

neticesinde, bu politik güç tarih sahnesinden çekilmiĢ, Asur kralı I. Salmanassar (M.�. 1274-1245) da, 

varlığını devam ettirmeye çalıĢan bu devletin kalıntısına son darbeyi indirmiĢti.49 M.�. 13. yüzyılın 

sonlarında cereyan eden Ege Gôçleri50 ise, bu tampon devletin tamamen ortadan kalkmasına neden 

olmuĢtu. Bu olayla birlikte �n Asya‟nın siyasi dengesi bozulmuĢ ve gôçlerin yıkıcı etkisinden, coğrafi 

konumunun uzaklığı dolayısıyla kurtulan Asur Devleti, �n Asya dünyasında yeni bir “Süper Güç” 

olmak için çaba sarfetmeye baĢlamıĢtı.51 ġayet bunu gerçekleĢtirebilirse, tarihi boyunca değiĢmez bir 

doktrin olarak gônlünde yaĢattığı Doğu Akdeniz bôlgesini ve ticaretini ele geçirdiği gibi, Anadolu 

topraklarının zenginliklerine de yeniden kavuĢabilirdi.52 Bu doktrine iĢlerlik kazandırabilmek için, her 

Ģeyden ônce ekonomik yônden güçlü olmak gerekiyordu. Ekonomik yônden güçlü olmak için de, ilk 

aĢamada, Asur‟a daha yakın olan Doğu Anadolu‟nun madenlerine sahip olmak ve onları iĢletmek, 

yapılabilecek en akıllıca iĢti. Ayrıca bu bôlgede oturan kavimler vergiye bağlanarak iyi bir gelir temin 

edilebilirdi. Doğu Anadolu üzerine yapılan seferlerle ilgili Asur kaynakları incelendiğinde gôrülecektir 

ki, bu seferlerin kôkeninde ekonomik nedenler yatmaktadır. ĠĢgale yônelik devamlı ve kalıcı bir Asur 

egemenliğinden sôz etmek mümkün değildir. Bôylece, bu tarihe kadar aralarında herhangi bir siyasi 

birlik bulunmayan Doğu Anadolu‟daki bağımsız “Feodal Beylikler” güneyden gelen bu yeni tehlike ile 

karĢı karĢıya kalmıĢlardı. Bu tehlike onları, aralarında birleĢerek güç birliği yapmaya zorlamıĢ ve 

“Uruatri”, kısa bir zaman sonra da “Nairi” adı altında tarih sahnesinde yerlerini almıĢlardı. Bu olay, 

M.�. 13. yüzyıldan itibaren, Asur etkisine yônelik, bilinçli bir karĢı tepki olarak yorumlanabilir.53 

Asur Devleti, Anadolu‟yu her bakımdan ele geçirmeyi pl�nladığı M.�. 11. yüzyıl ortalarında hiç 

ummadığı yeni bir tehlike ile karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bu tehlike, Ar�mi Gôçleri‟dir. Eski �ağ tarihinde 

S�mi orijinli kavimlerin üçüncü büyük gôç hareketi olan Ar�mi Gôçleri nedeniyle, Asur kralları bütün 

güçlerini bu gôç hareketini engellemeye vakfetmiĢlerdi. Bunun doğal bir sonucu olarak, M.�. 11. 

yüzyıl ortalarından M.�. 9. yüzyıl ortalarına kadar, Asur kralları, Doğu Anadolu ile ilgilenmeye pek 

vakit bulamamıĢlardı. Bu ise Uruatri ve Nairi konfederasyonlarının iĢine yaramıĢ, giderek 

güçlenmelerini ve h�kimiyet sahalarını geniĢletmelerini mümkün kılmıĢtı. 

Uruatri ve Nairi feodal beyliklerinin veya kabilelerinin birleĢmek suretiyle bir devlet meydana 

getirmeleri, M.�. 9. yüzyılın ortalarında olmuĢtur. I. Sarduri (M.�. 840-830), “BirleĢik Urartu Devleti‟nin 

gerçek kurucusudur.”54 BaĢkent TuĢpa (bugünkü Van) da, bu kral tarafından kurulmuĢtur. Bundan 

sonra Urartu tahtına ĠĢpuiniĢ ve Menua adlı krallar çıkmıĢtır. 

Menua, askeri baĢarılarının yanısıra imar faaliyetlerinde de bulunmuĢ, stratejik ônemi haiz 

noktalara kaleler inĢa ettirmiĢ, bu kaleleri birbirine bağlayan yollar yaptırmıĢtır. Ayrıca bugün “ġamran 

Suyu” olarak bilinen ve Van‟ın içme suyunu taĢıyan su kanalı da Menua tarafından inĢa ettirilmiĢtir. 51 

kilometre uzunluğundaki bu kanal, Urartu su mühendisliğinin gerçek bir Ģaheseridir.55 

Menua‟dan sonra Urartu tahtına oğlu I. ArgiĢti, I. ArgiĢti‟den sonra da onun oğlu II. Sarduri (M.�. 

764-735) geçmiĢlerdir. II. Sarduri zamanında Urartu Devleti en geniĢ sınırlarına ulaĢmıĢ, �n Asya 
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dünyasının en güçlü krallığı haline gelmiĢtir. Ancak, Urartu kralı I. Rusa‟nın M.�. 714 yılında Asur 

kralı II. Sargon‟a yenilmesinden ve bütün devlet hazinesinin Asurluların eline geçmesinden sonra 

Urartu Devleti ekonomik yônden zayıflamıĢ, ekonomik güçsüzlük siyasi zayıflığı da beraberinde 

getirmiĢtir. Tam bu sıralarda Kafkaslar üzerinden Doğu Anadolu‟ya giren Kimmer ve Ġskit kavimleri de 

Urartu‟nun zayıf düĢmesinde yardımcı faktôr olarak rol oynamıĢ olabilir.56 

I. Rusa‟ya II. ArgiĢti, ona da II. Rusa halef olmuĢtur. II. Rusa zamanında (M.�. 685-645), Urartu 

Devleti bir rônesans dônemi yaĢamıĢ, geniĢ çaplı imar faaliyetlerinin yanında, idari ve ekonomik 

alanda da yeni hamleler yapılmıĢtır. Urartu Devleti, son yarım yüzyıl içinde devamlı mücadele vermek 

zorunda kaldığı büyük rakibi Asur ile yaptığı savaĢlar ve hemen ardından Kafkaslar üzerinden gelen 

Kimmer akınları sebebiyle çeĢitli yôrelerde çok miktarda toprak ve insan kaybına uğramıĢtır. Aynı 

devirde ortaya çıkan ve Asur hudutlarını tehdit eden Ġskit tehlikesi ise Urartu‟yu kısa bir müddet için de 

olsa Asur tehlikesinden uzak tutmuĢtur. �stelik, II. Sargon‟dan (M.�. 722-705) sonra Asur, kuzey 

politikasını gevĢetmiĢ, Batı‟ya ağırlık vermiĢtir. ĠĢte bu fırsattan yararlanan II. Rusa, büyük insan 

kayıplarına uğramıĢ olan ülkesinin bu açığını kapatmak amacıyla değiĢik bir metod kullanarak, yeni 

bir isk�n ve nüfus politikası uygulamıĢtır. Kral, ekonomik hamleler için gerekli boĢ toprakları iĢlemek 

ve buna paralel olarak yeni Ģehirler, ticarî ve askerî merkezler kurabilmek için yeterli insan gücünü 

temin maksadıyla yeni ve dinç toplumların oluĢmasını zorunlu gôrmüĢtür. Bunun için gerekli olan halk 

kitleleri, çeĢitli komĢu ülke ve bôlgelerden sağlanarak, Urartu topraklarına yerleĢtirilmiĢlerdir. �rneğin 

Manna bôlgesinden kadınların, Halitu yôresinden (Halizonlar �lkesi) erkeklerin, MuĢki ve Hate 

ülkelerinden de yeni halk topluluklarının, Urartu ülkesine getirilip isk�n edildiklerini kaynaklar 

bildirmektedir.57 

II. Rusa‟nın ôlümünden sonra iktidara gelen III. ve IV. Sarduri isimli krallardan sonra Urartu 

Devleti, etkinliğini büyük ôlçüde yitirmiĢtir. M.�. 7. yüzyılın ikinci yarısında Asur Devleti de giderek 

eski gücünü kaybetmiĢ ve gittikçe büyüyen Med tehlikesi ile karĢı karĢıya kalmıĢtır. Nitekim, 

baĢlangıçta Asur‟un müttefiki olan Ġskitler, bu defa Medlerle iĢbirliği yaparak, M.�. 612 yılında Asur 

Devleti‟ne son vermiĢlerdir.58 Daha sonra Ġskitler, Urartu üzerine yürümüĢler ve M.�. 609 yılında, bu 

devleti kesin olarak ortadan kaldırmıĢlardır. 

C. Anadolu‟dan Ġtalya‟ya  

Uzanan Kôprü: Etrüskler  

(Tursakalar) 

Eski Ġtalya‟da Roma tarihinin seyrini iyi takip edebilmek için, ôncelikle Etrüskler denilen kavmi 

daha yakından tanımak icap etmektedir. �ünkü Etrüskler Ġtalya‟ya Ģehir kültürünü getirdikleri gibi, 

Roma‟dan çok ônce Ġtalya‟da siyasi egemenlik kurarak, yarımadanın kaderi üzerinde ônemli bir rol 

oynamıĢlardır. Bütün bunlar bir yana, Etrüsk medeniyeti, Roma medeniyetinin de temellerini 

oluĢturmuĢtur. 
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Hellenlerin Tyrsenler veya Tyrrhenler, Romalıların da Tuscalar veya Etrusclar dediği, fakat 

kendilerini Rasenna adıyla anan bu kavim, Ġtalya‟ya nereden ve ne zaman gelmiĢti? Daha ônceki 

dônemlere ait kaynaklarda adları geçiyor muydu? Irkî kôkenlerini tespit edebilmek için elimizde ne gibi 

deliller var? Bu soruların cevabını verdikten sonra, adı geçen kavmin tarihini, belgelerin ıĢığında, ana 

hatlarıyla gôzler ônüne sermeye çalıĢacağız. 

Bilindiği üzere, M.�. 13. yüzyılın ikinci yarısında, dünya tarihinin ilk Boğazlar SavaĢı cereyan 

etmiĢtir. Bu savaĢ, Doğu ve Batı dünyalarını karĢı karĢıya getiren ilk büyük mücadeledir. Hemen 

herkesin tahmin ettiği gibi, bu savaĢ, Homeros‟un Ġlyada adlı destanının da konusunu teĢkil eden 

Troya savaĢlarıdır.59 Arkeolojik bulgulara gôre, M.�. 1240-1230 yılları arasında, Anadolu kôkenli 

Troyalılarla Yunanistan‟dan gelen Akalar arasında cereyan eden bu mücadeleyi Akalar kazanmıĢlardı. 

Fakat ne var ki Akalar, Troyalıları mağlup etmelerine rağmen, Troya bôlgesine ve dolayısıyla 

Boğazlara egemen olamamıĢlardı. �ünkü, Troya savaĢlarından hemen sonra �n Asya dünyasını 

altüst eden büyük bir gôç hareketi baĢlamıĢtı.  

Ugarit ve Mısır vesikalarından ôğrenildiğine gôre, Ege Gôçleri denilen bu büyük gôç hareketi, iki 

aĢamada cereyan etmiĢti. Birinci aĢama M.�. 13. yüzyılın son çeyreğine (M.�. 1225-200) 

tarihlenirken, gôçlerin ikinci aĢaması M.�. 12. yüzyılın baĢlarına tarihlenmektedir.60 Tamamen 

ekonomik nedenlerle baĢlayan Ege Gôçleri‟nin birinci aĢamasına katılan kavimlerin adlarını, Mısır 

firavunu Merneptah‟ın yazdırmıĢ olduğu Karnak Kitabesi‟nden ôğreniyoruz. Bu kavimler; EkweĢler,61 

TurĢalar,62 Rukkular,63 ġerdanalar64 ve ġekeleĢler‟di.65 Firavun Merneptah, Mısır kapılarına 

dayanan bu kavimleri mağlup etmiĢti. Yukarıda adları geçen kavimlerden EkweĢler Akalarla, TurĢalar 

da Troyalılarla idantifiye edilmektedirler. Yani, Troya savaĢlarında karĢı karĢıya gelen iki kavmi, birden 

bire Ege Gôçleri adı verilen muhacerat hareketinin içerisinde gôrmekteyiz. 

Ege Gôçleri‟nin ikinci aĢaması hakkında bilgi veren en ônemli vesika, firavun III. Ramses‟in 8. 

idare yılına (M.�. 1190) tarihlenen Medinet-Habu Zafer Kitabesi‟dir. Sôz konusu kitabede, adı geçen 

firavun, Egeli kavimler üzerinde mutlak bir galibiyet elde ettiğini belirtmekte, ardından da mağlubettiği 

kavimlerin adlarını sıralamaktadır. Bu kavimler Ģunlardır: Pelestler, TurĢalar, ġerdanalar, ġekeleĢler, 

Zakkariler, Danunalar ve VavaĢlar. 

Gôrüldüğü üzere, Troyalılar‟la idantifiye edilen TurĢalar, gôçlerin bu ikinci aĢamasına da 

katılmıĢlardır. Fakat hemen belirtelim ki, III. Ramses tarafından mağlup edilen bu kavimlerin bir kısmı, 

Mısır kapılarına yakın yerlere, firavuna t�bi olmak ve vergi ôdemek Ģartıyla yerleĢtirilirken, bir kısmı da 

yurtlarına geri dônmüĢlerdir. Yurtlarına dônmek zorunda kalan kavimlerden biri de Troyalılardır, yani 

TurĢalardır. 

Burada hemen belirtelim ki, Ege Gôçleri neticesinde M.�. 2. binyılın büyük devletleri arasında 

yer alan Hitit, Mitanni ve III. Babil (Kaslar) Devletleri, tarih sahnesinden çekilmiĢlerdir. 

Troyalılar bir müddet Batı Anadolu‟da oturduktan sonra, deniz yoluyla Ġtalya‟ya gôç etmiĢlerdir. 
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Fakat bu gôç, iki aĢamada gerçekleĢmiĢ gibi gôrünmektedir. Arkeolojik buluntulardan anlaĢıldığına 

gôre, bu gôçlerin birinci aĢaması M.�. 10. yüzyılda, ikinci aĢaması ise M.�. 8. yüzyılda cereyan 

etmiĢti. Troyalıların Ġtalya kıyılarına ayak bastıkları bu ikinci gôç hareketinin cereyan ettiği sıralarda 

Avrasya steplerinden gelerek Kafkaslar üzerinden Doğu Anadolu‟ya giren iki Türk kavmi ile 

karĢılaĢıyoruz. Bunlar, Kimmer ve Ġskit kavimleridir.66 Kimmerler, Anadolu‟da Frig Devleti‟ni yıkarak 

yaklaĢık bir asır bu ülkede egemen olmuĢlar, sonra da Lidyalılar tarafından ortadan kaldırılmıĢlardır. 

Ġskitler ya da diğer adıyla Sakalar denilen Türk kavmi ise 28 yıl Doğu Anadolu‟ya hükmettikten sonra, 

Kimmerlerin boĢalttığı Güney Rusya‟ya yerleĢerek orada Büyük Ġskit Ġmparatorluğu‟nu vücuda 

getirmiĢlerdir. Fakat bir kısım Sakalar, Güney Rusya‟ya dônmek yerine batıya doğru yürümeye devam 

ederek, Anadolu‟yu baĢtan baĢa geçtikten sonra deniz yoluyla Ġtalya‟ya gelmiĢlerdir.  

ĠĢte Sakaların bu grubu ile daha ônceden Ġtalya‟ya gôç etmiĢ olan Batı Anadolulu Troyalılar 

Ġtalya‟da karıĢıp kaynaĢarak, bizim Etrüskler yada Tursakalar dediğimiz kavmi meydana getirmiĢlerdir. 

Bir baĢka deyiĢle, Etrüskler adı verilen kavim, Troyalılar ile Sakaların birleĢmesiyle oluĢmuĢ yeni bir 

Türk topluluğudur. Dolayısıyla bu yeni kavmin kôkeni hem Anadolu‟ya hem de Orta Asya‟ya 

dayanmaktadır. Onların Orta Asya kôkenli olduğunu gôsteren baĢka deliller de vardır. Bunlardan biri, 

kurt motifidir. Romulus ve Romus kardeĢleri emziren diĢi kurt motifi, belli ki, Etrüsklerin Orta Asya ile 

irtibatlı olduklarının en ônemli iĢaretidir. Etrüsk krallarının asalarında yer alan kartal motifinin de Asya 

kôkenli olduğuna Ģüphe yoktur. Zira çift baĢlı kartala tarihte ilk kez Sümerlerde rastlanmaktadır ki, 

daha ônceki sayfalarda, Sümerlerin Mezopotamya‟ya Orta Asya‟dan geldiklerine iĢaret etmiĢtik. 

Sümer çivi yazısı ile yazılmıĢ tabletlerde “imdigud” denilen çift baĢlı kartal, Orta Asya Türklerinden 

olan Gôktürklerde ve daha sonraları Selçuklularda da gôrülmektedir ki, bütün bu kavimlerin kôkeni 

aynı yere dayanmaktadır. Dolayısıyla Etrüskleri oluĢturan iki toplumdan (Troyalılar+Sakalar) en 

azından birinin (Sakalar), Orta Asya kôkenli olduklarına Ģüphe kalmamaktadır. Etrüsklerin Türk 

olduklarına iĢaret eden bir baĢka delil de, kırmızı rengin, bütün Türklerde olduğu gibi, Etrüsklerde de 

kutsal renk olarak kabul edilmesidir.67 Kabartmalar üzerindeki Etrüsk tasvirleri de, bu insanların, tıpkı 

Türkler gibi orta boylu, geniĢ omuzlu ve yuvarlak kafalı olduklarını ortaya koymaktadır. 

Gôrülüyor ki, Etrüsklerin Türk kôkenli bir kavim olduğunu kabul etmemek için hiçbir neden 

yoktur. 

Etrüsk tarihine gelince; yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, M.�. 10. ve M.�. 8. yüzyıllarda olmak 

üzere iki gôç dalgası halinde Ġtalya‟ya gelen Etrüskler ônceleri Tiber Irmağı‟nın sağ sahili ile Arnus 

Irmağı‟nın sol sahili arasında kalan bôlgeye yerleĢtiler. Buraya onların adlarına izafeten Etruria veya 

Toscana denilmektedir. Etrüsklerin doğrudan doğruya buraya gelmelerinde belki de buraların maden 

ôzellikle de bakır bakımından zenginliği rol oynamıĢ olabilir. Herhalde gemici ve muharip kiĢiler olarak 

buralara gelen Etrüskler, bôlgenin yerli ahalisini de kendilerine t�bi kılmıĢlar ve bunların efendileri 

olarak birlikte yaĢamaya baĢlamıĢlardı.68 

Etrüskler, o zamana kadar kôy kültürünü yaĢamakta olan Ġtalya‟ya, Anadolu ve Ege kıyılarının 

Ģehir kültürünü getirmiĢlerdir. �ağdaĢ kavimlerden çok daha yüksek bir hayat standardına sahip olan 
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Etrüskler, kısa zamanda bôlgedeki diğer kavimleri egemenlikleri altına almıĢlardır. 

Etrüskler Ġtalya‟ya sadece Ģehir hayatını getirmekle kalmamıĢ, ziraati ve madenciliği de 

geliĢtirmiĢlerdir. Ġtalya‟da bağcılığı ve zeytinciliği bunların ilerlettiği sôylenmektedir. Deniz ticaretini de 

kısa zamanda geliĢtiren Etrüskler, uzun müddet Akdeniz ticaretini ellerinde tutmuĢlardır. 

M.�. 509 yılında Roma‟da krallık rejimi yıkılıp cumhuriyet dônemi baĢlayıncaya kadar iĢ baĢında 

kalan krallar, Etrüsk krallarıdır. Etrüskler, bu tarihten itibaren siyaset arenasından çekilmekle beraber, 

etnik olarak varlıklarını yüzyıllar boyunca sürdürmüĢlerdir. �zellikle Roma medeniyeti üzerindeki 

Etrüsk gôlgesi hiçbir zaman ortadan kalkmamıĢtır. 

Sonuç 

Orta Doğu‟nun eski çağlardaki durumunu ortaya koyarken, Orta Doğu‟da meydana getirilmiĢ 

medeniyetler içerisindeki Türk izlerini, kaynakların ıĢığında gôzler ônüne sermeye çalıĢtık. Bu bilgiler 

ıĢığında sonuç olarak Ģunları sôyleyebiliriz: 

1. Zannedildiği gibi tarihte bilinen en eski Türk kavmi Hunlar olmadığı gibi, Türk tarihi de 

Hunlarla baĢlamaz. Gôrüldüğü üzere, dünyanın çeĢitli coğrafyalarında egemen olmuĢ olan ve değiĢik 

adlarla anılan Türk devlet ve topluluklarının mevcudiyeti çivi yazılı kaynaklardan ôğrenilmektedir. 

2. Tarihimizde kurduğumuz devletler arasında, “Türk” adını taĢıyan ilk siyasi teĢekkül, Gôktürk 

Devleti değildir. Akkad çivi yazılı belgelerinden ôğrenildiğine gôre, günümüzden yaklaĢık 4200 yıl 

ônce Doğu Anadolu‟da kurulmuĢ olan Türk Krallığı, “Türk” adını taĢıyan en eski Türk devletidir. 

3. M.�. 2. binyıl baĢlarına ait Asur çivi yazılı kaynaklarında sık sık “Turukkular” adı verilen bir 

kavimden bahsedilmektedir ki, burada da “Türk” adını açıkça gôrmek mümkündün. 

4. Sümerlerin gerek filolojik, gerek antropolojik, gerek teolojik ve gerekse arkeolojik belgelerle, 

en eski Türk kavimlerinden biri oldukları, bugün artık bilinmektedir. Dolayısıyla, tarihi devirlerin 

baĢlamasını mümkün kılan yazıyı icat etme Ģerefi de, bu Türk grubuna aittir. 

5. Mezopotamya‟da M.�. 2350-2150 yılları arasında büyük bir imparatorluk kurmuĢ olan S�mi 

orijinli Akkadları yıkan Gutilerin ya da diğer adıyla Gudların Guzlar yani Oğuzlar olduğu, dolayısıyla 

Oğuz Türklerinin tarihinin günümüzden binlerce yıl ôncesine dayandığı da, kuvvetle muhtemeldir. 

6. Mezopotamya medeniyetinde rol oynamıĢ kavimlerden Kasların ve Elamların da Türklerle 

akraba oldukları, çünkü bu iki kavmin de, Türkçeye yakın ve hatt� aynı dili konuĢtukları, filolojik 

delillerle ortaya konmuĢtur. 

7. Anadolu, 26 Ağustos 1071‟de kazanılan Malazgirt Zaferi‟nden sonra Türk yurdu olmuĢ 

değildir. Anadolu‟da M.�. 6. binyıldan itibaren Türk kültürünün izlerini gôrmek mümkündür. �ünkü, 

yazılı kaynaklara gôre, M.�. 3. binyıldan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu‟da yaĢadıkları 
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anlaĢılan Hurrilerin Türk kôkenli oldukları anlaĢıldığı gibi, bôlgede M.�. 5000-3000 yılları arasına 

tarihlenen Kalkolitik kültür ile M.�. 6000-5000 yılları arasına tarihlenen Neolitik kültürün de Hurri 

Türklerine ait olduğu tespit edilmiĢtir. 

8. M.�. 9.-6. yüzyıllar arasında Van Gôlü ile Ġran‟daki Urmiye Gôlü arasındaki toprakları yurt 

edinerek, burada güçlü bir devlet kuran Urartular da Hurrilerin torunları olup, bôlgedeki Türk varlığını 

devam ettirmiĢlerdir. 

9. Anadolu‟dan Ġtalya‟ya gôç eden Troyalılar ile Avrasya‟dan Ġtalya‟ya gelen Saka Türkleri, 

Ġtalya‟da karıĢıp kaynaĢarak Etrüskler ya da Tursakalar adı verilen kavmi meydana getirmiĢlerdir ki, 

Roma medeniyeti, bu Türk kavmine her bakımdan çok Ģey borçludur. 

10. Bu bilgiler ıĢığında Ģunu rahatlıkla sôyleyebiliriz ki, Orta Asya, Türklerin yegane anayurdu 

değildir. Anadolu da Türklerin en eski vatanlarından biridir. Bizler Anadolu‟ya sonradan gelmediğimizi, 

tam tersine binlerce yıldan beri bu topraklarda oturduğumuz gerçeğini kabul etmeli ve bunu tarih ders 

kitaplarına taĢımalıyız. 

11. Bütün bunlar gôsteriyor ki, Türklerin de bir eski çağı vardır ve bu konuların çok iyi 

ôğrenilmesi gerekmektedir. Bunun da tek yolu vardır: Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı okullarda okutulan 

tarih ders kitaplarındaki yanlıĢ bilgileri düzeltmek, hatt� bu kitapları, yeni bilgilerin ıĢığında tekrar 

yazmak.1 E. MemiĢ, Genel Tarih, GeniĢletilmiĢ 2. Baskı, Konya 1999, s. 107-112. 

2 E. MemiĢ, a.g.e., s. 112. 

3 F. Kınal, Eski Mezopotamya Tarihi, Ankara 1983, s. 26 vd. 

4 E. MemiĢ, a.g.e. s. 113. 

5 Hartmut Schmôkel, Das Land Sumer, Stuttgart 1956, s. 81; E. MemiĢ, Tarihi Coğrafyaya 

GiriĢ, Konya 1990, s. 22. 

6 F. Kınal, a.g.e. s. 37. 

7 Sümerlerin kullandığı Sümerce, Ural - Altay dilleri gibi bitiĢken diller grubundandı. Bu dilde 

bütün kelimeler, tek hecelerin birleĢmesi ile meydana geliyordu. �rneğin; UR: kôpek, TUR: küçük, 

UR. TUR: kôpek yavrusu veya ANġU: eĢek, KUR. RA: dağ, ANġU. KUR. RA: at gibi. Sümercenin 

Türk dili ile akrabalığına ilk defa dikkatleri çeken Fritz Hommel isimli Alman bilim adamı olmuĢtur. Bu 

konuda ayrıntılı bilgi edinmek için bkz: F. Hommel, Babylonien und Assyrien, s. 245 - 248. 

8 E. MemiĢ, “Yazının Tarihi”, Kelime Dergisi, Sayı. 6, Konya 1986, s. 37. 

9 E. MemiĢ, Orta Doğu Sorunları ve Türkiye, Konya 1995, s. 13; E. MemiĢ, Genel Tarih, s. 

115. 



  658 

10 E. MemiĢ - N. Kôstüklü., Tarih Boyunca Orta Doğu - Anadolu ĠliĢkileri, Konya 1992, s. 12. 

11 F. Kınal, a.g.e., s. 18; E. MemiĢ, Orta Doğu Sorunları ve Türkiye, s. 13. 

12 Sadi Bayram, “Kaynaklara Gôre Güney - Doğu Anadolu‟da Proto Türk Ġzleri”, Türk 

Dünyası AraĢtırmaları, Sayı 62, Ġstanbul, Ekim 1989, s. 80. 

13 B. Landsberger, “�nasya Kadim Tarihinin Esas Meseleleri”, II. Türk Tarih Kongresi 

Tebliğleri, Ġstanbul 20 - 25 Eylül 1937, TTK Yayınları, Kenan Matbaası, Ġstanbul 1943, s. 104. 

14 S. Bayram, a.g.m., s. 92-107. 

15 A. �. D. T. C. F. Türk Dili ve Edebiyatı profesôrlerinden Vecihe Hatiboğlu, 20 Eylül 1978 

tarihli Milliyet Gazetesi‟nde yayınlanan “Türk Tarihinin BaĢlangıcını Ararken” adlı makalesinde Ģôyle 

demektedir: ”Güney Mezopotamya‟daki Sümer uygarlık halkasını daha yukarılarda Kuzey 

Mezopotamya‟ya yayarak sürdüren ve yaĢatan Gudlar, daha sonra da Kaslardır. Kısaca, Sümer 

uygarlığı kuzeyden güneye iner. Kıvançla belirtmek gerekir ki, Kasların dillerinin Türkçe oluĢunun 

açıklanması ile Sümerce sorunu da aydınlığa kavuĢmuĢtur. Son incelemelere gôre, hiç kuĢkusuz 

Sümerce Türkçedir demek daha doğru olur.” 

16 H. Zübeyir KoĢay, Makaleler ve Ġncelemeler, Ankara 1974, s. 214. 

17 GeniĢ bilgi için bkz: H. Z. KoĢay, a.g.e., s. 214-217. 

18 Tarihin değiĢmeyen üç ana unsuru vardır. Bunlar; zaman, mek�n ve insan faktôrleridir. Bu 

konuda geniĢ bilgi için bkz. E. MemiĢ, Tarih Metodolojisi, GeniĢletilmiĢ 3. baskı, Ġstanbul 1999, s. 6. 

19 E. MemiĢ, Eskiçağ Türkiye Tarihi, s. 15. 

20 E. MemiĢ, “Anadolu‟nun Eski ġark ve Eski Garp Dünyaları Arasındaki Yeri”, Selçuk 

Dergisi, Sayı 1, Konya 1986, s. 59. 

21 Bu geçitler, Kuzey Anadolu‟da Zigana ve Kop geçitleri ile Güney Anadolu‟da Gülek 

Boğazı, Beylan Geçidi ve Arslanlı Bel geçitleridir. Güney Anadolu‟daki geçitler hakkında geniĢ bilgi 

edinmek için bkz: U. Bahadır Alkım, “Sam‟al Ġle Asitawandawa Arasındaki Yol”, Belleten XXIV, Sayı 

95, Ankara 1960, s. 349 - 401. 

22 GaĢkalar hakkında bilgi edinmek için bkz: Von Schuler, Die Kaskaer, Berlin 1965; E. 

MemiĢ, Eskiçağ Türkiye Tarihi, s. 58 - 69. 

23 A. Goetze, Kizzuwatna and the problem of Hittite Geography, Yale Oriental Series 22, 

New Haven, 1940. 

24 A. H. Sayce - D. Litt, “The Kingdom of Van (Urartu) ”, CAH III, chp. VIII, Cambridge 1970, 
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s. 169 - 183; E. MemiĢ, a.g.e., s. 185 -206. 

25 Habur nehri ve kollarının suladığı bôlgeye “Münbit - Hil�l” Bôlgesi adı verilir. 

26 Bu konuda ôzetlenmiĢ bilgi için bkz: F. Kınal, Eski Anadolu Tarihi, 2. Baskı, Ankara 1987, 

s. 13 - 18; James Mellaart, Early Cultures of the South Anatolian Plateau (An. St., C. 11, 1961, s. 159 

- 184); U. Bahadır Alkım, Anatolia I, s. 46 - 68. 

27 Neolitik Devir hakkında bilgi edinmek için bkz: E. MemiĢ, Eskiçağ Türkiye Tarihi, s. 22 - 

24. 

28 Rudolf Naumann, Eski Anadolu Mimarlığı, çev: Beral Madra, TTK Yayını, Ankara 1975, s. 

247. 

29 Kalkolitik devir hakkında bilgi edinmek için bkz. E. MemiĢ, Eskiçağ Türkiye Tarihi, s. 25-

27. 

30 ġartamhari metinleri aslında üç nüsha halinde olup, biri Mezopotamya‟da Babil‟de, ikincisi 

Mısır‟da Tel el Amarna‟da, üçüncüsü de Anadolu‟da HattuĢaĢ (Boğazkôy) arĢivinde ele geçirilmiĢtir. 

“Mücadelenin Kralı” anlamına gelen bu metinler için bkz. H. G. Güterbock, Zeitschrift für Assyriologie, 

42 - 44. 

31 HattuĢaĢ arĢivinde ele geçirilen nüsha, KBo III, 13 numaralı metindir. Hitit dilinde ve Hitit 

çivi yazısıyla yazılmıĢ olan bu metin, belli ki, Hititler zamanında (M.�. 1750 - 1200), Akkadca 

orijinalinden Hititceye tercüme edilmiĢtir. Metnimiz, H. G. Güterbock tarafından ZA (Zeitschrift für 

Assyriologie), Berlin 1938, Sayı 44, s. 67-68‟de neĢredilmiĢtir. 

32 E. MemiĢ, “M.�. 3. Binyılda Anadolu‟da Türkler”, Türk Dünyası AraĢtırmaları, Sayı 53, 

Nisan 1988, s. 37; E. MemiĢ, “Eskiçağ Anadolusu‟nda Türk Varlığı”, S. �. Eğitim Fakültesi Dergisi 

(Sosyal Bilgiler), Sayı 7, Konya 1996, s. 5. 

33 E. MemiĢ, Eskiçağ Türkiye Tarihi, s. 33. 

34 E. MemiĢ, a.g.e., s. 34. 

35 E. MemiĢ, “M.�. 3. Binyılda Anadolu‟da Türkler”, Türk Dünyası AraĢtırmaları, Sayı 53, 

Nisan 1988, s. 46, n. 6. 

36 E. MemiĢ, a.g.m., s. 45. 

37 J. B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts relating to the Old Testament, Princeton 1955, 

s. 268. 

38 St. II, sat. 25 vd; KarĢl: A. Ungnad, Subartu, Berlin ve Leipzig 1934, s. 117. 
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39 E. MemiĢ-N. Kôstüklü., Tarih Boyunca Orta Doğu-Anadolu ĠliĢkileri, s. 16. 

40 U. Bahadır Alkım, “Sam‟al Ġle Asitawandawa Arasındaki Yol”, Belleten 95, Temmuz 1960, 

s. 358. 

41 M. Tosun, Mezopotamya Silindir Mühürlerinde Hurri-Mitanni �slubu, DTCF Yayını, Ankara 

1956, s. 43-46; R. North, Some Links between the Hurrians and the Language of the Exodus 

(Anadolu AraĢtırmaları, C. II, No: 1-2, s. 343-357); Adil Alpman, “Hurriler”, A. �. D. T. C. F. Tarih 

AraĢtırmaları Dergisi, Sayı 25, Ankara 1981 - 1982, s. 283 - 313; A. Erzen, Doğu Anadolu ve 

Urartular, TTK Yayını, Ankara 1984. 

42 A. Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, s. 21. 

43 Bu devlete “Hurri-Mitanni Devleti” denilmesinin nedeni, asıl çoğunluğu teĢkil eden geniĢ 

halk kitlelerinin Hurriler, idareyi elinde bulunduran ince tabakanın ise Mitannilerden oluĢmasıdır. 

44 Bu hususta geniĢ bilgi için bkz: E. MemiĢ, Eskiçağ Türkiye Tarihi, s. 51. 

45 A. H. Sayce, D. Litt., “The Kingdom of Van (Urartu) ”, CAH III, chp. VIII, Cambridge 1970, 

s. 172. 

46 M. N. Van Loon, Urartian Art: Its Distinctive Traits in the light of New Excavations, Leiden 

1966, s. 6. 

47 M. Taner Tarhan, Anadolu AraĢtırmaları VIII, Ġ. E. F. Yayını, Ġstanbul l982, s. 70. 

48 Hurri-Mitanni Devleti denilince, idareci zümrenin Mitanni, halkının ise Hurrili olduğu siyasi 

bir yapı akla gelir ki, burada idare edenler Hint-Avrupa, idare edilenler ise Asya kôkenli idiler. 

49 E. MemiĢ, Eskiçağ Türkiye Tarihi, s. 191. 

50 Ege Gôçleri hakkında geniĢ bilgi için bkz: E. MemiĢ, Eskiçağ Türkiye Tarihi, s. 159-168. 

51 M. Taner Tarhan, a.g.e., s. 71. 

52 Asur Ticaret Kolonileri Devrinde (M.�. 1950 - 1750) Asurlu tüccarlar, baĢta bakır ve 

gümüĢ madenleri olmak üzere Anadolu‟nun pekçok zenginliğini Mezopotamya‟ya taĢımıĢlardı. 

53 M. Taner Tarhan, a.g.e., s. 72. 

54 E. Bilgiç, TAD, IX/1, 1959, s. 46. 

55 A. H. Sayce, D. Litt; a.g.m. s. 174; A. Erzen, a.g.e., s. 30. 

56 Ġskitler hakkında geniĢ bilgi için bkz. E. MemiĢ, Ġskitlerin Tarihi, Konya 1987. 



  661 

57 A. H. Sayce, D. Litt; a.g.m. s. 18. 

58 T. T. Rice, The Scythians, London 1958, s. 45; E. MemiĢ, Ġskitlerin Tarihi, s. 27. 

59 Troya savaĢları için bkz. E. MemiĢ, Eskiçağ Tarihinde Doğu-Batı Mücadelesi, 2. Baskı, 

�izgi Kitabevi, Konya 2001, s. 47 - 53. 

60 Ege Gôçleri hakkında bilgi edinmek için bkz. E. MemiĢ, Eskiçağ Türkiye Tarihi, 3. Baskı, 

Konya 2001, s. 159 - 168. 

61 EkweĢler = Akalar. Bkz. A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara 1971, s 87. 

62 TurĢalar = Etrüskler. Bkz. E. Forrer, MDOG 63, 1924, s. 6; D. Page, History and the 

Homeric Iliad, Los Angeles, 1959, s. 106; A. M. Mansel, a.g.e., s. 87. 

63 Rukkular = Hitit metinlerindeki Lukkalar = Kl�sik çağdaki Likyalılar. Bkz: G. L. Huxley, 

Achaeans and Hittites, Oxford 1960, s. 33. 

64 ġerdanalar = Sardunyalılar. Bkz. R. A. S. Macalister, The Philistines, Their History and 

Civilization, London 1914, s. 24; A. M. Mansel, a.g.e., s. 87. 

65 ġekeleĢler = Sicilyalılar. Bkz. R. A. S. Macalister, a.g.e., s. 25; A. M. Mansel, a.g.e., s. 87. 

66 Ġskitler hakkında bilgi edinmek için bkz. E. MemiĢ, Ġskitlerin Tarihi, Konya 1987. 

67 Adile Ayda, Etrüskler (Tursakalar) Türk Ġdiler, Ankara 1992, s. 61. 

68 Halil Demircioğlu, Roma Tarihi, C. I. Ankara 1953, s. 17. 
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Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetleri Ġle ĠliĢkiler / Prof. Dr. Hüseyin 
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Ankara �niversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Türkiye 

 

Zamanımızdan bir yüzyıl ôncesine kadar bütün san‟atların Fenikeliler tarafından icat edildiği 

kanaati h�kimdi. Ayrıca dünyanın yaratılıĢı hakkındaki bilgiler ve insanlık tarihinin baĢlangıcı da 

Fenikeliler vasıtasıyla Yunanlılara geçmiĢ olduğu sôylenmekteydi. Mısır hiyeroglif yazısının ve çivi 

yazısının çôzülmesiyle Fenikelilerin de bu Ģôhreti sona erdi. 

Fransız arkeolog Schaffer‟in 1929-1939 yılları arasında Lazkiye‟nin 12 km. kuzeyinde ve 

Hatay‟ın 40 km. güneyinde bulunan Ras-ġamra hôyüğünde yapmıĢ olduğu kazılarda elde ettiği 

çiviyazılı (tablet) arĢivindeki belgelerin Alman bilgini Hans Bauer tarafından 1930 yılında 

çôzümlenmesi sayesinde aydınlığa kavuĢmuĢtur. Bu belgeler Akadca‟nın akrabası ve Sami bir lehçe 

ile Kenan-Subar-Hurri dillerinde yazılmıĢlardır. Bu belgeler sayesinde Ras-ġamra hôyüğünün M.�. 

1850 tarihinden beri bilinmekte olan Ugarit limanı olduğu da ortaya çıkmıĢtır. �ivi yazılı belgelerden 

ôğrenildiğine gôre Ugarit limanı, Urfa ile Mardin arasındaki bir yerde ve dili Hurrice olup Mitanni 

devletine bağlı idi. Ugarit bu devirde en ônemli ithalat ve ihracat limanlarından birisi idi. Anadolu‟dan 

ve Kıbrıs‟tan ithal edilen, kereste, at ve boya çeĢitlerinin buradan, Haleb‟e, güney Fenike limanlarına 

ve Mısır‟a sevk edildikleri bilinmektedir.1 

Uruk‟un IV. tabakasından itibaren Mezopotamya‟da ziraat iĢlerinin yoğunlaĢtığı gôrülmektedir. 

Toprağı iĢleyen “apin= saban” ile “apĢin=sabanla sürülmüĢ tarla ve onu iĢleyen kiĢiye “engar=çiftçi”; 

kadastro iĢlerini yürüten memurlara “{abra veya {a{uk” adı verilmekteydi.”Arpa, buğday ve çatalsiyez” 

adı verilen hububat da yetiĢtirilmekteydi. En eski devirlerde arpanın bilinmesine rağmen buğday ve 

çatalsiyez bitkilerinin Mezopotamya‟dan Mısır‟a nasıl gittiği belgelerde gôrülmektedir. 

Uruk‟taki IV. kültür katından itibaren hububatı ôğütme iĢlemlerinin devlet eliyle yapılmaya 

baĢlandığı gôrülmektedir. Bu ôğütme Ģekli M.�. 2000 yıllarında Anadolu‟da da gôrülmektedir. Daha 

sonraları ise, bütün �n-Asya‟da küçük ôlçüdeki ev değirmenciliğine dônülmüĢtür. Hububattan ince un 

ôğütmeye M.�. 2000 yıllarında sonra ilk ônce Mezopotamya‟da baĢlanmıĢ olup, sonra da batıya 

doğru yayılmıĢtır. Latince “simila=ince un” m�n�sına gelen kelimenin, Mezopotamya‟dan Anadolu 

yoluyla batı dünyasına yayılmıĢ olduğunu gôrmekteyiz. 

Mezopotamya ekonomisinde “ka{=bira” üretiminin de büyük rolü olmuĢtur. Biranın malzemesi 

olan “bulug=malt” ve onun için lüzumlu olan “bappir=bahar” ve “ulu{in=çatalsiyez birası” gibi muhtelif 

bira çeĢitleri geçmektedir. Burada bira üretimiyle ilgili meslek isimleri Sumerce‟dir. Bu dônemde 

Mısır‟da da biranın Mezopotamya ile aynı seviyede olmasına rağmen, biranın Anadolu‟ya 

Mezopotamya‟dan geldiği kabul edilmektedir. 
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Sumerliler‟in günlük yemek ôğünlerindeki üçüncü ihtiyaç ise susam yağıdır. Susam kültürü 

Uruk‟un III. tabakasına rastlamaktadır. Sumerce “{e-gi{-í=yağ ağacının tanesi”, susam anlamına gelen 

bu kelimenin Akadca karĢılığı “{ama{{ammi=nebat yağı” sôzü bütün dillere yayılmıĢtır. Bu kelimeye, 

Hurri dilinde “{um-{um”, Arapça‟da “sim-sim” veya sum-sum”, Grekçe “sesamas”, Yunanca 

“sesamites”, Türkçe “sisam” ve bugün enfes kokusuyla insanların çok severek yediği “simit” 

kelimesinin bu Ģekilde meydana geldiğini gôrmekteyiz. “Hurma=sulumb, yaĢ hurma=uhin, hurma 

ağacı=nimbar, hurma bahçıvanı=nukarib” kelimelerinin kaynağı da Mezopotamya‟dır. 

�eĢitli meslek isimleri “engar=çiftçi”, “bahçıvan=nukarib”, “muhtelif çoban isimleri=sipad-kabar-

nagad-udul”, “balıkçı={uhadak”, “ahçı=nuhadin”, “demirci=simug”, “marangoz=nangar”, “çilingir=tibira”, 

“berber=kinda”, “çamaĢırcı=a{lak”, “dokumacı=i{par”, “saraç ev kunduracı=a{kap”, “sepet 

ôrücü=addup”, “çanak-çômlekçi=pahar”, “duvarcı={idim” gibi meslek sahipleri ya kendi baĢlarına ya 

da amirlerinin mahiyetinde çalıĢırlardı.”Amirlere=ugula” ve çavuĢlarına da=ugula” adı verilmekteydi. 

Daha sonraları küçük ve büyük sanatlarla ilgili bu meslek isimlerine Sumerliler tarafından yüzlercesi 

daha ilave edilmiĢtir.2 

Sumerliler‟in Mezopotamya‟ya nereden geldikleri kesin olarak bilinmemekle beraber, 

Hindistan‟ın batısındaki Ġndus ve Pencap vadisindeki eski kültür katlarındaki arkeolojik buluntularla, 

Sumerlilerin en ônemli Ģehirlerinden olan Uruk‟un IV. (M.�. 3100) ve V. (M.�.2250) tabakalarındaki 

kültür devreleriyle çağdaĢ olup çok büyük benzerlikler gôstermektedir. Sumerliler‟in MELUHHA ismini 

verdikleri ülkenin Ġndus vadisindeki toprakları kastetmiĢ olabilecekleri de ihtimal dahilindedir. Meluhha, 

Sumerlilerce altın, değerli keresteleri ve kıymetli (korneal) taĢların ithalinden bahseden belgeleriyle 

tanınmaktadır. Arkeologlar da, hem Ġndus vadisinde, hem de Mezopotamya‟da elde edilmiĢ ve 

kendisine �it tezyin motifleri olan korneal boncuklarının sadece Ġndus vadisinde yapılabilecekleri 

kanaatındadırlar. Uruk‟un IV. kültür devresinde Mezopotamya ile Meluhha (Ġndus) arasında ticarî 

münasebetler en ileri safhadaydı. Bilhassa bu devrin en büyük hükümdarı olan Akadlı Sargon 

(M.�.2334-2279), Meluhha‟dan gelen gemilerin Fırat boyundaki bir liman olan Uruk‟a kadar 

yanaĢtıklarını iftiharla sôylemektedir. Bu kadar sıkı bir yakınlığa sahip olan bu kültür mümessillerinin 

yakınlığının olup olmadığı, Sumerlilerin Ġndus vadisinden mi Mezopotamya‟ya geldiği sorusunu ortaya 

koyuyor. 

Kavimlerin tarih sahnesine çıkıĢında, baĢka kavimlerle karıĢıp kaynaĢmasında, bazen de büyük 

bir güç olarak ortaya çıkmasında gôçlerin etkisi büyük olmuĢtur. Gôçler, tarihten ônceki devirlerde 

olduğu gibi, tarihi devirlerde de belirli aralıklarla devam etmiĢtir. Bu gôçlerden en büyüğü ve en 

ônemlileri de Türk Dünyası‟nın ruhanî baĢkenti olan “Uluğ Türkistan”dan olmuĢtur. Biz de buluntu ve 

belgelere dayanarak asırlarca devam eden bu gôçlerin en ônemlilerinden birisi de M.�.± 4. asır 

içerisinde Ġndus vadisinde bir müddet konakladıktan sonra, oradan Mezopotamya‟ya gôç etmiĢ olan 

Sumerliler‟dir diyebilir miyiz? Bu sahaların otorite bilim adamları, Sumerolog ve Asiriyolog Ord. Prof. 

Dr. Benno Landsberger, Arkeolog- Tarihçi Prof. Dr. Helmut Schmôkel ve Sumerolog Samuel Noah 

Kramer, Sumerlilerin M.�. dôrdüncü bin yılın ikinci yarısında kara yoluyla Mezopotamya‟ya gelmiĢ 

olabileceklerini sôylemektedirler. 



  666 

Sumerce destan nevinden yazılmıĢ olan belgelerin de incelenmesiyle, ilk Sumer 

hükümdarlarının Hazar Denizi çevresinde kurulmuĢ olan bir devletle sıkı iliĢkiler içerisinde oldukları ve 

Sumer dilinin de Ural-Altay dilleriyle akraba olduğu kanaati h�sıl olmaktadır.3 

Sumerlilerin insanlığa bırakmıĢ olduğu kültür mir�sına gelince: Sumerliler Mezopotamya‟ya gôç 

ettiklerinde orada hazır bulup kendilerine mal etmiĢ oldukları kültür değerleri ile kendilerine ait kültür 

varlıklarını yoğurarak insanlık tarihinde en üstün medeniyetin keĢfini yapmıĢ oluyorlardı. Bu arada 

Mısır tarih ve kültürünün de Mezopotamya ile birlikte aynı zamanda seyrettiği halde, kendi içine dônük 

ve kapalı kalmasına karĢılık, Sumerliler kültür ve medeniyetlerini en eski zamanlardan itibaren komĢu 

kavimlere yaymaya ve onları tesiri altına almaya baĢarmıĢlardır. Bilhassa Sumerlilerin ilk devirlerinden 

itibaren Mezopotamya‟da Akadlılar‟la iç-içe yaĢamalarından dolayı, Akadlılar‟ın da Sumer kültür ve 

fikriy�tını sadeleĢtirerek Akadca‟ya geçirerek baĢka komĢu kavimlere de Sumer kültür ve mirasını 

sür‟atle yaymaya vesile olmuĢlardır. Misal alarak verecek olursak, Mısır‟da da Eski Sumer �ağı 

san‟atının izleri gôrülmektedir. 

Mezopotamya –Anadolu arasındaki ilk iliĢki Adap‟lı Annemundu ile Uruk kralı Lugal-zaggesi‟nin 

Anadolu‟daki zengin keresteye sahip olan Amanos dağlarından ve yukarı memleketten bahseden 

Akadca bilgileri sayesinde ôğreniyoruz. Akad‟ların büyük kralı Sargon (M.�.2334-2279) ve onun 

hedefleri olan kralların Anadolu‟ya seferleri ile Mezopotamya-Anadolu arasında hem ticaret hem de 

kültür alıĢ-veriĢi baĢlamıĢtır. Sargon ({arru-kênu) “gümüĢ dağları” adını verdiği Toroslara kereste için 

gittiğinden, Boğazkôy‟de bulunmuĢ olan “{ar tamhari=savaĢın kralı” adı verilen çiviyazılı metinlerde 

de, Sargon‟un krallığının üçüncü yılında Puru{handa (Puru{hattum) Ģehrinde ticaretle uğraĢan Akadlı 

tüccarların baĢ temsilcisi Nûr-Dagan‟ın yardım istemesi üzerine Anadolu‟ya bir sefer yaptığından 

bahsetmektedir. Puru{handa Ģehrinin yerli halkından bazıları ile Akadlı tüccarlar arasında çıkan bu 

anlaĢmazlığı çôzerek sükûneti sağlayan Sargon büyük ganimetlerle Mezopotamya‟ya geri dônmüĢtür. 

Bu suretle Mezopotamya-Anadolu ticari iliĢkilerinin de en eski çağlardan itibaren mevcudiyeti 

gôrülmektedir. Daha sonraları Akad krallarından Naram-Sîn‟in Puru{handa, Kani{, Hatti ve 

Kur{aura‟nın da dahil olduğu 17 adet Anadolu Ģehri krallarının Naram-Sîn‟e karĢı yaymıĢ oldukları 

savaĢlardan bahsedilmektedir. 

Akad krallarının Anadolu‟ya yapmıĢ oldukları seferlerle her iki ülke arasında hem ticaret hem de 

kültür alıĢ-veriĢi baĢlamıĢ ve kesintisiz olarak devam etmiĢtir. 

M.�. 2000‟lerde Mezopotamya‟da Yeni Sumer kültürünün baĢ mümessili ve Sumer ülkesinin 

im�r iĢlerinin mimarı olan Gudea‟da kitabelerinde, Anadolu‟daki Hahhum‟dan altın ve Ur{um (=Urfa) 

‟dan da kereste getirttiğinden bahsetmektedir ki, bütün bu belgeler Mezopotamya ile Anadolu 

arasındaki ticaretin oldukça geliĢmiĢ olduğunu gôstermektedir. 

M.�. 2500‟lerden ônce Mezopotamya‟da Ģehir beylikleri devrinin yaĢanmakta olduğu belgelerle 

sabit olup bu çağlarda Anadolu‟da da Ģehir beylileriyle yônetilmesi ve Ģehir hayatının canlılığı 

gôrülmektedir. 
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Güney Mezopotamya‟daki Ur kral mezarlarından çıkarılan çeĢitli ince sanat eserleri ile orta 

Anadolu‟daki Alaca-Hôyükten çıkarılan zarif sanat eselerinin biribirlerine benzerliği de Mezopotamya-

Anadolu arasındaki her türlü iliĢkinin delilleri sayılmalıdır. 

ġehir beylik ve devletleri Mezopotamya‟da M.�. 2500‟lere y�ni Akad hanedanına ve ondan 

sonra da Yeni Sumer �ağı dôneminde de devam etmiĢtir. 

Mezopotamya-Anadolu iliĢkileri, AliĢar, Kalkolitik ve eski bronz çağları ile, Truva‟nın I. ve II. 

tabakalarında da devam etmiĢtir. Burada piktografik bitki motifleriyle süslenmiĢ Mezopotamya kôkenli 

silindir mühürler bulunmuĢtur. 

M.�. 2000‟li yıllarda güney Mezopotamya‟daki Babil ülkesinde olduğu gibi, kuzey 

Mezopotamya‟daki Asur ülkesinde de mülkiyet anlayıĢı değiĢmiĢ, Sumerliler‟den etkilenmiĢ oldukları 

eski devlet mülkiyet sisteminin yerine, Ģahsî mülkiyet sistemi gôrüĢü hakimiyet kazanmıĢtır. Kısa 

zamanda kalkınmıĢ olan Asur devleti ve halkı dıĢarı açılmak ihtiyacı duyduklarından, kendilerine yeni 

pazar yerleri aramaya baĢlamıĢlar ve alıĢ-veriĢ Ģartları ve emniyet bakımından Anadolu en müsait 

pazar olarak benimsenmiĢ ve seçilmiĢtir. Bu sebeple M.�. 2000-1700 yılları arasında Anadolu ile 

iktisadi münasebetlere giriĢen Asurlular “Asur Ticaret Kolonileri �ağı” adı verilen çağı baĢlatmıĢlar, 

kullanmakta oldukları çivi yazısını da Anadolu‟ya kazandırmıĢlardır. 

Mezopotamya-Anadolu ticari iliĢkilerini açıklayan bu vesikalara ilim �leminde “Kapadokya 

Tabletleri” adı verilmiĢtir. Bu belgeler eski Asur lehçesiyle yazılmıĢ olup, çivi yazılı çeĢitli ticari mektup, 

mukavele ve zabıtlar ile az sayıda da sosyal konuları (evlenme-boĢanma-tazminat vs.) 

kapsamaktadırlar. Belgelerin büyük çoğunluğu Kayseri-Sivas demiryolu üzerindeki ve Kayseri‟ye 25 

km. mesafede bulunan Kültepe (=eski adı Kani{) ‟ de 1948 yılından zamanımıza kadar yapılan resmi 

kazılarla gün yüzüne çıkarılan çivi yazılı belgelerin sayısı 30 binin üzerindedir. Kapadokya 

tabletlerinden AliĢar ve Hitit devletinin merkezi ve baĢkenti olan Boğazkôy (eski adı=Hattu{a{) ‟den, az 

miktarda da baĢka Ģehirlerden elde edilmiĢtir. 

Asur Ticaret Kolonileri �ağı adı verilen M.�. 2000-1700 tarihleri arasında, çivi yazısı bir yandan 

Anadolu‟ya girmiĢ, bir yandan da Hitit Ġmparatorluk dôneminde (M.�. 1650-1200), sadece Anadolu 

değil, Mısır hudutları da dahil olmak üzere, bütün �n-Asya ile, Suriye ve Filistin s�h�larında da çivi 

yazısı kullanılmıĢtır. 

Amarna �ağı adı verilen M.�. 1400-1300 tarihleri arasında ise Mezopotamya‟dan bütün �n-

Asya‟ya yayılmıĢ olan bu dil ve yazı devletler arası muhabere dili h�line gelmiĢtir. Bu dilden Mısır ve 

diğer �n-Asya devletleri de istifade etmiĢlerdir. 

M.�. 1100‟lerden itibaren Ġsrailliler (Yahudiler) ‟de Asurlular ve Babilliler‟le yakın iliĢkileri 

sayesinde Mezopotamya kültürünü onlar da benimsenmiĢlerdir. Ġslam �leminin camilerinde cemaatı 

namaza çağırmak maksadiyle inĢa edilmiĢ olan minarelerin de, Sumer-Babil kültürünün sembolü olan 

“zikkurat” adı verilen basamaklı kulelerden esinlenmiĢ olabileceklerini ve onların izlerini gôrmezlikten 
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gelemeyiz. 

Baharın müjdecisi ve ôldükten sonra yaniden diriliĢin sembolü olan ve bütün Türk Dünyası‟nın 

sevgiyle kutladığı, kararan gônüllerin aydınlığı, geleceğe neĢ‟e ve ümitle bakıldığı NEVRUZ da 

zamanımızdan beĢ bin yıl ônce Sumerliler tarafından kutlanmakta olup, bütün Türk Dünyasına 

Sumerliler‟den kalma bir kültür mirasıdır. 

Mezopotamya‟da Sumer ekonomisi tarıma dayalı olup, onlar için bolluk ve bereketin ônemi çok 

büyüktür.Bu sebeple ôlü tabiatı yeniden canlandırmak üzere, aĢk tanrıçaları olarak saygı duydukları, 

güzelliği diller destan, güzeller güzeli Ġnanna (Babilcesi Ġ{tar) ile çoban tanrısı Dumuzi evlendirilmekte 

ve her yıl ilkbaharda bu muhteĢem kutlamalar tekrarlanmaktadır. 

Asur Ticaret Kolonileri �ağında kolonistlerin Anadolu‟daki merkezi Kültepe (=Kani{) olmuĢtur. 

K#rum ve Wabartum adı verilen diğer Ģûbeler, baĢ merkez olan Kültepe‟ye bağlıdırlar ve buradan 

t�limat almaktadırlar. Asurlu büyük sermaye sahipleri Ģirketler kurarak, buradan da Anadolu‟ya 

yayılmıĢlardır.Bunların “tappa�” adını verdikleri ortakları ve “samall�” adını verdikleri ticari ayanlar, 

onların yardmcıları bu Ģirketler adına ve kendi hesaplarına Anadolu‟nun taleplerine uygun olarak 

getirdikleri maddeleri kara eĢek kervanları ile Asur‟un kuzeyindeki en son Ģehri olan Ur{um (URFA) 

‟dan hareketle iki yol takip ederek 6 hafta içerisinde Anadolu‟daki merkez k{rum olan Kültepe (=Kani{) 

‟ye varıyorlardı. 

Birinci, kuzey yolunun güzerg�hında, Cizre-Nusaybin civarında bir yerde olması gereken Nihria, 

sonra Fırat nehri geçidi, ġamuha-Hahhum-Timelkia-Tegerama-Tahmasu-Gürün-Uzunyayla üzerinden 

Kültepe‟ye ulaĢmaktadır. 

Ġkinci, güney yolu Qatara-Eluhut-nehir geçidi-Manna-Hurama ve Luhuzattia üzerinden 

Kültepe‟ye varmaktadır. Bu güzerg�h bugünkü coğrafi yerleĢmeye gôre Harran (Urfa) ‟dan çıktıktan 

sonra batıya doğru MaraĢ-Gôksun-Kemer-Sarız ve Zamantı vadisi üzerinden yine Kültepe (=Kani{) 

‟ye bağlanmaktadır.4 Kervanların yollardaki emniyetleri Anadolu‟daki beyler tarfından 

sağlanmaktaydı.Bu sebeple bütün yol güzerg�hı boyunca karkollar kurmuĢlardır. 

Asurlular getirdikleri mallara karĢılık Anadolu halkının istihsal ve im�l ettikleri ettikleri kıymetli 

taĢları, maden çeĢitlerini, bilhassa altın, gümüĢ ve bakırla değiĢtirerek, bunları Asur‟a nakletmiĢlerdir. 

Koloni �ağı‟nda Anadolu‟daki en ônemli keĢiflerden birisi bakır ile kalayın karıĢımından (alaĢım) 

meydana getirilen TUN� (veya BRONZ) adı verilen madenin meydana getirilmesidir. Anadolu‟da bol 

miktarda bakır bulunmasına rağmen, kalayın çok az olması sebebiyle Asurlu tüccarlardan bol 

miktarda kalay talebinde bulunmaktaydılar. Bu madene Anadolu‟da ihtiyacın fazla olması yüzünden, 

tüccarların getirdikleri süs eĢyaları, parfümler ve kumaĢlardan alınan vergi (nishatum) oranı yüksek 

olmasına karĢılık, kalaydan %2,5 ve %3 nisbetinde vergi alıyorlardı. 

Tüccarların kervanları baĢ merkez (Kani{) veya diğer merkezlere uğradıklarında kumaĢların ve 



  669 

diğer süs eĢyalarının %5‟i saraylarda nishatum vergisi olarak alınmaktaydı. Aynı zamanda getirilen 

malların ilk hakkı saraya tanınmaktaydı. Asurlu tüccar Asur‟dan getirdikleri kumaĢların yanında 

Anadolu (yerli) halkın dokuduğu kumaĢları da sattıkları çivi yazılı belgelerde bahsedilmektedir. Ġthal 

kumaĢlar Asur, Babil ve Ģimdiki kuzey Irak‟taki Tell-el-Rimah Ģehrindeki bayan Ġltani‟nin dokuma 

tezg�hlarının varlığından bahseden belgeler, Kültepe (Kani{) ‟deki I/b kültür katı ile çağdaĢtır. Bayan 

Ġltani‟nin tezg�hlarında çok sayıda iĢçi çalıĢmaktadır. Yazılı belgelerden bir kısmı dokuma 

tezg�hlarında çalıĢanlarla ilgilidir. Bir kısmı da kumaĢ talebi hususunda yazılmıĢ mektuplardır.5 

Kültepe metinlerinde Asur‟dan Anadolu‟ya dokuma ürünleri gônderen 20 civarında bayan ismi 

geçmektedir. Bayanların içinde en ünlüleri Lamassi‟dir. Bayan Lamassi‟nin Anadolu‟da bulunan 

Asur‟lu tüccar Pu{u-ken‟e yazmıĢ olduğu mektuplarda, Anadolu‟ya kervanlarla gônderdiği kumaĢlarla 

ilgili konular büyük yer tutmaktadır. Bu mektuplarda kumaĢların kaliteleri, ôlçüleri, kullanılan yün ve 

ipliklerin cinsleri ile dokuma tarzları hakkındaki bilgiler de belirtilmiĢtir. 

Mezopotamya‟da dokumacılığın yaygın olması, bu yüzden de talebin fazla olması sebebiyle 

pahalı oluĢundan dolayı, yün Anadolu‟dan ve diğer komĢu ülkelerden temin edilmekteydi.6 

Kültepe metinlerinde geçmekte olan tekstil ürünlerini: A) Anadolu‟da dokunan yerli kumaĢlar, B) 

Asur‟dan (Mezopotamya‟dan) ithal edilen kumaĢlar olmak üzere iki grupta incelemek gerekmektedir. 

A) Anadolu‟da dokunan yerli kumaĢlar: 

1) Pirikannum: Kt. h/k-76 numaralı belgede (st. 15-19) bu kumaĢtan bahsedilirken, “Mama 

(Ģehrinin) pirikannu kumaĢının yalatuvar Ģehrindeki tüccarın adresine benim için gônderiniz” sôzü 

geçmektedir. Bu kumaĢ hakkında çok sayıda belge vardır. En yenilerinden ikisi Kt. s/k -44 ve Kt. 78/k 

22‟dir. 

2) Epi{um: Pirkannum gibi tanımlanmaktadır. Kıymetli bir kumaĢtır. 

3) Sabtinum: Bu kumaĢ cinsi de Pirkannum ile birlikte geçmektedir. Kt. n/k-1099, st.: 18‟de bu 

kumaĢın çeĢitli kalitelerinin olduğu belirtilmektedir. 

4) Dizab�m: Bu kumaĢın pirikannum‟dan daha kıymette ve kalitede olduğu belirtilmektedir. 

5) Menunianum: Bu kumaĢında pirikannum cinsinden olduğu belirtilmektedir. 

6) Anianim/Anianiam: Kt. n/k-572 numaralı metinde “Anian Ģehrinin iyi cins kumaĢı” sôzü 

geçmekte olup, bu yer isminin Boğazkôy metinlerinde geçen Ani yer adına ait bir kumaĢ olduğu 

anlaĢılmaktadır. (Bilgiç-Bayram, AKT II 1995) 

B) Asur‟dan (Mezopotamya‟dan) ithal edilen tekstil ürünleri: 

1) Abarna/Abarnium: Bu kumaĢın Anadolu‟da satıĢ fiatı 45 {eqel ağırlığındaki gümüĢ karĢılığıdır. 

Kt. n/k-1067 ve Kt. n/k-1653 envanter numaralı Kültepe tabletlerinde “ Abarna kumaĢı” Ģeklinde 
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geçmektedir. 

2) Subatum {a Akkidie: Babil‟den ithal edilen bir Akad kumaĢıdır. Kaliteli ve pahalı bir kumaĢ 

cinsidir. 

3) Kutanum: Kültepe (Kani{) metinlerinde en çok geçen bir kumaĢ cinsidir. �ok kaliteli olup, 

daha çok saraylarda oturan mensuplara tüccarlar tarfından hediye edilmektedir. Kutanum kumaĢının 

yünden imal edildiği hususunda bilgi verilmektedir. Kutanum kelimesinin Akadca kitu veya kitunnu 

“=KETEN” anlamı hakkında baĢka dillere de geçtiği anlaĢılmaktadır. Asurca ketannu, Ġbranca 

kuttonet, Süryanca kutinna, Arapça kettan kelimeleriyle ilgisi de dikkat çekicidir. 

Kt. n/k-1099 numaralı belgede “kralın (beyin) giyeceği 10 adet (10 elbiselik) kutanu kumaĢı” 

sôzü geçmektedir.7 

4) Buranum: Metinlerden kaliteli ve pahalı bir kumaĢ olduğu anlaĢılmaktadır. 

5) Kamsum/Kamsitum: Kt. n/k-1099 numaralı belgede “ 5 adet iyi kamsutum elbisesi” olarak 

geçmektedir. Ve kaliteli bir kumaĢtır. 

6) Kusitum: AKT II, no. 10 metninde, st.1-7: “K#rum dairesi kralın (beyin) kusitum elbiselerinin 

fiatı olarak 35 {eqel gümüĢü Enna-Su‟en adlı tüccara kralım (beyin) hesabından ôdendi.” Sôzü 

geçmekte olup, kaliteli bir ithal kumaĢtır. 

7) Lubu{um: Anadolu‟da umumiyetle lubu{um kumaĢının beyazı tercih edilmektedir. Kaliteli ve 

pahalı bir ithal kumaĢtır. 

8) Makuhum: Bu kumaĢın taĢınması Anadolu‟da toplar halinde ve arabalarla alınmaktadır. �ok 

kullanılan ithal kumaĢlardandır. 

9) Namassuhum: Ġyi cins bir ithal kumaĢtır. 

10) Nibrarum: Anadolu‟ya gelen ithal kumaĢlardandır. 

11) Raqqutum: Asur‟dan ithal edilen pahalı bir kumaĢtır. Bu kumaĢın yalnızca Asurlu tüccarların 

kendi evlerinde muhafaza edildiği kaydedilmektedir. Kutanum, Abarnium kumaĢları gibi kaliteli olduğu 

yazılmaktadır. 

12) Surum: Bu kumaĢ hem kalayın nakledilirken üzerine sarıldığı, hem de elbise yapmakta 

kullanıldığı anlaĢılmaktadır. 

13) yulupkaum: Kt. 78/k-167 numaralı ve Kt. n/k-1099 numaralı metinlerde raqqutum ve kusitum 

kumaĢları ile birlikte geçmekten olan kıymetli bir ithal kumaĢtır. 

Tartı sisteminin esası olan altmıĢa gôre hesap yapma usulü Sumerce tabirlerden alınmıĢ olup, o 
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zamanki dünyaya yayılmıĢtır. YaklaĢık 500 gr. (=yarım kg.) karĢılığı ağırlık ôlçüsü birimi olan, Grekçe 

mna ve Latin dilinde mina Sumerliler‟den Akadlılara‟a oradan da bütün diğer dillere geçmiĢtir. 

Mezopotamya‟da en eski yazı ôrneklerinin ele geçtiği devirlerde altılık ve altmıĢlık hesaplama 

sistemi ile onluk hesap sistemi birlikte yanyana yürütülmüĢtür. Tartı ve zaman ôlçülerine altmıĢlık 

sistemin esas alınması, 60 sayısının 6,5,4,2 sayılarıyla kolayca bôlünebilme ôzelliğinden dolayı tercih 

edilmiĢ olması yerinde bir buluĢtur. Zaman ôlçüsü olarak saate bu sistem Sumerliler‟in buluĢu olup 

günümüzde de h�l� kullanılmaktadır. 

Anadolu‟da, Kültepe (Kani{), Pru{handa, Hahhum ve Kussara gibi büyük Ģehirlerde büyük bey 

(=rub#‟um rabi‟um) veya büyük mahalli krallar vardı. Diğer Ģehirlerdeki Bey (rub#‟um) veya kral adı 

verilen kiĢler de büyük beye bağlı idiler. Normal olarak kendine bağlı Ģehri ve yakın çevresini idare 

eden müstakil beyler (rub#‟um) de vardı. Kültepe‟den çıkan yazılı vesikalarda gôrüldüğü üzere, kendi 

ülkesini müstakil olarak idare eden, kadın beyler de (rub#tum) vardı. Ayrıca eĢi rub#‟um veya rub#‟um 

rab#‟um adı verilen yerli beylerin kadınları da ülkenin idaresinde hem sôz sahibi ve yetkili olarak, hem 

de yardımcı olarak eĢleri ile birlikte ülkeyi idare etmekteydiler. 

Ġkinci sayfada bahsedilen memuriyet ünvanlarından da anlaĢıldığı üzere ĢekillenmiĢ saray 

teĢkilatları vardı. Asurca “targumannum=tercüman” da hem saraylarda hem de tüccarlarla yerli halk 

arasında kullanılmaktaydı. Beylikler ve Ģehirler kendi içlerinde halkının iĢlerini sistemli ve kontrollü 

yürütmek makdsadıyla bir nev‟i “LONCA” diyebileceğimiz idare sistemi kurmuĢlardır. Koloni 

�ağı‟ndaki bu sisteme, Orta �ağın “LONCA” sisteminin bir baĢlangıcı olarak kabûl gôreceği kanaatnı 

taĢımaktayız. 

Asurlular ile Anadolu halkı arasındaki iliĢkilerin sadece ticarî açıdan olmadığı, aile hukuku ile 

ilgilĢi evlenme-boĢanma gibi sosyal konularda az sayıda da olsa yazılı belgeler mevcuttur.Bu iliĢkiler 

daha çok Anadolu (yerli) bayanlarla Asurlu tüccarların gençleri ve bek�rları arasında olmaktadır. 

Burada evlenme akdi beĢ Ģahitli olup, Ģahitlerden üçü yerli (Anadolulu) bayan, ikisi de Asurlu tüccar 

tarfındandır. Bu zamanda Anadolu‟da kadın-erkek eĢitliği vardır. Mezopotamya‟daki kôlelik olayı ve 

dolayısıyla da kadınları para ile kôle gibi alıp-satma olayı Anadolu‟da yoktur. Kız ve erkek çocukları 

küçük yaĢta niĢanlama adı verilen “BEġĠK KERTME” Anadolu‟da da vardır.8 

 

 

1 Landsberger (1942). Landsberger, B.; “Ras-ġamra‟da Bulunan �ivi Yazısı Vesikalarının 

Kültür Tarihi Bakımından �nemi” (Ankara �niversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt I, 

sayı 1 (1942), sayfa: 85-90). 

2 Ladsberger (1944); Landsberger B.; “Sumerliler (Türkçe) =Die Sumerer (Almanca) ”, A. �. 

D. T. C. F. D. Cilt I, sayı 5 (1943), Sayfa 89-102; Landsberger, Benno, “Mezopotamya‟da Medeniyetin 
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DoğuĢu”, A. �. D. T. C. F. D. Cilt II, sayı 3 (1944), sayfa 419-429- Ankara. 

3 Bilgiç- (1982), Bilgiç E. “Atatürk, Fakültemiz ve Kürsümüz, Sumerliler‟in Tarih, Kültür ve 

Medeniyetleri” (D. T. C. F. Atatürk‟ün 100. Doğum Yılına Armağan Dergisi; A. �. Basımevi-sayfa: 75-

121, Ankara-1982). 

4 Bilgiç-1954; Bilgiç, E, “M. �. Ġkibin Yıllarında Mezopotamya-Anadolu Arasındaki Ticari 

Ġktisadî Münasebetler” (9. Coğrafya Meslek Haftası 22-29 Aralık 1954-Ankara). 

5 (Dalley-1977); Dalley, S., “Old Babylionian Trade in Textiles of Tell-Al-Rimah”, Trade in 
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6 (Günbattı-1994); Günbattı, C., “Kültepe Tabletlerine Gôre Kadınların Ticari Faaliyetleri 

Hakkında Bazı Gôzlemler”, (XI. Türk Tarih Kongresi Bildirileri I, s. 191-200, Ankara-1994). 

7 (Veenhof-1972), Veenhof, K., R., Aspects of Old Assyrian Trade And Its Teminology, 

Leiden-1972. 

8 Sever- (1992); Sever, H., “ Anadolu‟da NiĢanın Bozulması Hakkında VerilmiĢ Kani{ 

K#rumu Kararı”, Belleten LVI, sayı: 217, s. 667-675, T. T. K. Basımevi- Ankara-1992; Sever- (1995): 

Sever, H., “ Yeni Belgelerin IĢığında Koloni �ağında (M. �. 1970-1750), Yerli Halk Ġle Asurlu 

Tüccarlar Arasındaki ĠliĢkiler” Belleten Cilt LIX, sayı: 224, s. 1-16, T. T. K. Basımevi, Ankara-1995.  
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Sümerce Ġle Türk Dilinin Tarihi ĠliĢkisi / Prof. Dr. Gürer Gülsevin [s.457-
459] 

 

Afyon Kocatepe �niversitesi UĢak Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

Sümerce, insanlık tarihinin bugün için bilinen en eski yazı dilidir. Milattan ônce üç bin yıllarında 

güney Mezopotamya‟da yüksek kültürleri ile yaĢamıĢ olan Sümerler, üçüncü bin yılın sonlarına doğru 

da tarihî ufuklarımızdan kaybolmuĢlardır. 

Sümerce ile baĢka diller arasında akrabalık ve kaynak birliği üzerine pek çok çalıĢma yapılmıĢ 

olmasına rağmen, Ģimdiye kadar bunların hiçbiri ispat edilebilmiĢ değildir. �nceleri Akatça ile bu dilin 

akrabalığı düĢünülmüĢ, daha sonra Akatçanın Sami dillerine mensup olduğu anlaĢılınca, bu fikir 

kendiliğinden unutulmuĢtur. Sümerce ile, (birbirinden tamamen farklı olan) Mısır, �in, Etrüsk, Ural-

Altay, Sami gibi dillerin akrabalığını savunan gôrüĢler de inandırıcı tanıklar ortaya koyamamıĢtır. 

XIX. yüzyılda, Sümerceyi Ural-Altay dil ailesi ile ilgili gôren J. Oppert, bu dil ile Macar, Moğol, 

Mançu ve Türk dilleri arasında karĢılaĢtırmalar yapmıĢtır. Ancak bu dille en çok ilgilenen F. Hommel 

olmuĢtur. Hommel yaptığı araĢtırmalar sonucunda ilk ônce Sümerceyi Altay dillerinden biri saymıĢ, 

1884‟te ise daha ileri giderek Sümerlerle Akatları ortak bir Altay kavmi olarak kabul etmiĢtir.1 Sümerce 

ile Ural-Altay (ôzellikle de Türk) dilleri arasında lengüistik ve morfolojik benzerliklere değinen Hommel, 

KaĢgarlı Mahmut‟un “Divanu Lügati‟t-Türk”ünden de kelimelerle karĢılaĢtırmalar yapmıĢtır.2 Davasına 

en uygun ôrneklerden birkaçı Ģunlardır: 

Sümerce ai = Türk dili ay 

 dingir = tengri 

 ab = eb/ev 

Ancak, bu tür kelime benzerliklerine dayanan akrabalık tezleri yôntem açısından zayıf 

bulunduğundan, bilim dünyasında pek kabul gôrmemiĢtir. �ünkü, kelime benzerliklerine dayanılarak 

karĢılaĢtırılması yapılan iki dil arasında dôrt bin yıl kadar bir zaman aralığı bulunmaktadır (Sümerce 

M.�.3100/Divanu Lügati‟t-Türk M.S. 1072). 

Ġnsanlık tarihinin Ģu anda bilinen en eski yazılı dili olması dolayısı ile, Sümerce ile kurulabilecek 

dil akrabalığı bütün bilim adamlarını iĢtahlı bir Ģekilde meĢgul etse de, sağlam lengüsitik yôntemler 

kullanılmadığından, sorun henüz çôzülememiĢtir. 

Sümerce ile yaĢayan diller arasındaki en inandırıcı tezi, XX. yüzyılın sonunda, merhum hocam 

Osman Nedim Tuna ortaya koymuĢtur. Daha ônce baĢka lengüistik keĢifleri de olan O.N.Tuna, ilk 

olarak 1947 yılında tespit ettiği bir ses denkliğinden hareketle elli yıl bu konu üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. 

1961‟de Amerika‟da N. Poppe‟nin yanında Türkoloji, Mongolistik, Altayistik ve Lengüistik alanlarında 
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doktora eğitimine baĢlayan O.N.Tuna, 1970‟te Philadelphia Oriental Club‟de bu konu ile ilgili bir 

konferans vermiĢtir. Dünyanın muhtelif yerlerinde Sümerolog, Altayist, Türkolog ve antropologların 

bulunduğu ortamlarda çeĢitli konferanslar veren ve tartıĢan O.N.Tuna, çalıĢmalarının son h�lini 

1989‟da “Türk Sovyet Kollokyumu”nda bir bildiri ile sunmuĢtur. O toplantıda büyük heyecan yaratan 

bu lengüistik keĢif, 1990 yılında Türk Dili Kurumu tarafından yayımlanmıĢtır.3 

Osman Nedim Tuna‟nın Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî ĠliĢkisi Konusundaki Tezi 

Kitabında “Sümerce ile Türkçe çok daha eski bir devirde birbiri ile akraba olmuĢ olabilir veya 

olmayabilir. Bu konu bizi burada ilgilendirmiyor.” diyen O. N. Tuna, bu iki dilin birbiri ile akraba 

olduğunu iddia etmemektedir. O halde, Sümerce ile Türk dilinin akrabalığını iddia etmeyen O.N. 

Tuna‟nın tezi nedir, neyi iddia etmektedir? 

Tuna, Sümercede geçen, ancak Sümerologlar tarafından “Sümerce değildir, Sümerceye 

yabancı bir dilden alınmıĢ ôdünçlemelerdir” denilen kelimeler üzerinde çalıĢmıĢ ve bunlardan 165 

tanesinin Türk dilinden Sümerceye verildiğini kanıtlamıĢtır. Bunu Ģôyle bir benzetme ile açıklayabilirz: 

Nasıl biz Türkiye Türkçesindeki “jambon” kelimesinin baĢındaki “j” ve “ikinci hecedeki o” seslerine 

bakarak Türk dili kaynaklı olmadığını anlayabiliyorsak, büyük Sümerolog Landsberger de, Sümerce 

metinlerde geçen birtakım kelimelerin Sümerce olmadığını tespit etmiĢtir. Bu kelimelerin, Sümerceye 

yabancı bir “alttabakaya (substrat)” ait olduğunu, bu tabakayı temsil eden kavmin, bir çok Sümerce 

kültür kelimesinin asıl sahibi bulunduğunu, bu kavmin Sümerlerin daha kuzeyinde yaĢamıĢ olması 

gerektiğini iddia ediyor. Sonra da “kôk+ek” tipli kelimelerin iki türde olmasına dayanarak, bunlardan 

birincisine “Proto-Euphrates (Ana-Fırat)”, ikincisine de “Proto-Tigris (Ana-Dicle)” adlarını veriyor. Yani 

Lansberger, Sümercede geçen kelimeleri iki ana grupta düĢünüyor: Bunlardan ilki, Sümerce asıllı 

kelimeler, ikincisi ise, Sümerce olmayıp, Sümerlerin kuzeyindeki bir kavimden alınan ôdünçleme 

kelimeler.4 ĠĢte, O.N. Tuna, Sümerce olmayıp, fakat Sümerlerin kuzeyindeki bir kavimden geçmiĢ 

olan alıntı kelimeler üzerinde çalıĢıyor. 

O.N. Tuna, kitabına aldığı 165 kelimenin Türk dilinden Sümerceye geçtiğini ispat etmiĢtir. Bunun 

için de, “düzenli ses denklikleri (regular sound correspondence)” yôntemini kullanmıĢtır. Bu yôntem, 

iki ayrı dônem ve dilde tespit edilen kelimelerin (varsa) aynılığını ispat için kullanılabilecek tek ve 

kesin ôlçüdür. Lengüistik araĢtırmalarda sık kullanılan bu yôntemi açıklamak için günümüz Türk 

dilinden bir ôrnek vermek istiyoruz: Türkiye Türkçesindeki “yol” kelimesi Kırgız Türkçesinde “col” 

olarak bulunur. Burada bir “kelime baĢı y = c” denkliği sôz konusudur. Elbette bôyle bir denkliğin, tek 

bir kelimede tesadüfî olarak gôrülmesi ihtimali de vardır. Peki, iki dil arasındaki ses denkliğinin 

tesadüfî olmayıp bir münasebetin varlığını kanıtlaması için kaç tane “benzer çift” olan ôrneğe ihtiyaç 

vardır? Bu sorunun cevabını lengüistler hesaplamıĢtır. Cowan‟a gôre, bôyle yalnız “üç çift”, 

Groenberg‟e gôre ise “üç-dôrt çift” olması, iki ayrı dildeki kelimelerin tarihî münasebetini kanıtlamaya 

yeter. Zaten Türkiye Türkçesi ile akraba olduğu bilinen Kırgızcada, aynı düzenli ses denkliğini 

gôsteren yüzlerce ôrnek de bu münasebeti kanıtlar: 
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 TTk. y- = Krg. c- 

  yat- =  cat- 

  yıl =  cıl 

  yaĢ =  caĢ 

  yok =  cok, vs. 

O.N. Tuna, dillerin iliĢkisini en net ve kesin kanıtlayabilen bu “düzenli ses denklikleri” yôntemini, 

Sümerce (metinlerde geçen, ancak Lansberger‟e gôre Sümerce olmayıp kuzeydeki bir kavimden 

alındığı sôylenen) kelimeler ile Türk dilinin kelimeleri arasında uygulamıĢtır. Ġlk olarak 1947 yılında 

Sümerce gud „ôküz, sığır‟ kelimesi ile Eski Türkçe ud „ôküz‟ arasında bir ilgi olabileceğini 

düĢünmüĢtür: 

Sümerce (deki alıntı kelimeler) de g- = Türk Dili Ø-   gud =  ud 

“Eğer, bu bir tesadüf değil de Sümer ve Türk dillerinin tarihî bir ilgisinden ileri geliyorsa, o 

takdirde Sümerce kelime baĢı „g‟lerinin Türkçede „Ø-„a tekabül etmesi gerekir” diye düĢünüp, 

Sümerce sôzlüklerde „g‟ ile baĢlayan maddeleri taramıĢtır. Bu Ģekilde baĢlayıp 1989‟a kadar süren 

çalıĢmaları sonucunda, O.N.Tuna, bu g-= Ø-denkliği için 15 ôrnek bulmuĢtur. Bunlardan birkaçı 

(�rnek kelimeler ilgili kitaptan alınmıĢtır. Bilgin, ôrnek kelimelerin anlamlarını, aldığı sôzlüklerdeki 

orijinal dilleri ile vermiĢtir): 5 

Sümerce g- = Türk Dili Ø- 

 gud „ox‟ =  ud „sığır, ôküz‟ 

 gig „to be ill” =  ig „hastalık, hasta‟ 

 giĢig „door‟ =  eĢik „kapı‟ 

 gid „entfernen‟ =  ıd-„salmak, gôndermek‟ 

 gaz „to crush‟ =  ez-„to crush‟ 

 gur „ernten‟ =  or-„kesmek, biçmek, vurmak 

Dilbilim ôlçülerine gôre, Türk dili ile Sümerce arasındaki bu tür denk çiftin tesadüfî olarak 

bulunma ihtimali Ģudur: 

1. çift için 1: 5000 X 5000  = 1: 25 000 000 

5. çift için 1: 24 X 25 X 106 = 1: 400 X 106 
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10. çift için 1: 29 X 25 X 106 = 1: 12 000 X 106„dır 

Kısaca sôylemek gerekirse, g-= Ø-gibi bir ses denkliğini gôsteren 15 çiftin bulunmasında 

“tesadüfîlik ihtimali” yoktur. Yani, iki ayrı dildeki bu kelimeler, aynı kelimelerdir ve tarihî bir iliĢkiyi 

gôsterirler. 

O.N.Tuna‟nın kitabından bir baĢka düzenli ses denkliği verelim:6 

Sümerce D-(d-/t-) = Türk Dili y- 

 dar „spalten‟ =  yar „yarmak‟ 

 dib „Band‟ =  yip „ip‟ 

 tab „verschlissen‟ =  yap „ôrtmek, kapamak‟ 

 tir „country‟ =  yir „yer, toprak, yeryüzü‟ 

 tu „waschen‟ =  yu-„yıkamak‟ 

Bu denkliğin de kitapta 16 çift ôrneği verilmiĢtir. 

Sümercedeki alıntılar üzerinde bugüne kadarki en sağlam ve tutarlı tezi ortaya koyan O.N.Tuna, 

düzenli ses denkliklerini eserinde Ģu ana baĢlıklarda vermiĢtir: 

A. Kolay Tanınamayan Kelimelerle Ġlgili Ses denklikleri 

a. Kelime baĢı ünsüzleri: D, g, m, n, S, ġ, Ø (yedi denklik, toplam 82 çift) 

b. Kelimenin ilk ünlüsünden sonraki ünsüzler: d, d, m, r, Ģ (beĢ denklik,toplam 43 çift) 

c. Kelime sonu: ae, g, m, Vr/z (dôrt denklik, toplam 23 çift) 

B. Doğrudan Gôrülebilen denklikler (toplam 52 çift) 

“KarĢılaĢtırmalarda, niçin Ana Altayca değil de Eski Türkçe kelimeler kullanılmıĢtır”, “Türk 

dilinden geldiği anlaĢılan bu kelimelerin, onun hangi devresine ait bulunduğu” gibi sorular da, kitabın 

“Metod ve Yorum” bôlümünde ayrıntıları ile açıklanmıĢtır. 

Osman Nedim Tuna‟nın düzenli ses denklikleri ile kanıtlamıĢ olduğu Ģey, Sümercede alıntı 

olarak bulunan bu 165 kelimenin Türk dilinden ôdünçlenmiĢ olduğudur. Bu gerçek, bizleri birbirinden 

ônemli Ģu sonuçlara gôtürür: 

1. Sümercedeki ôdünçleme kelimeler, Türk dilinden alınmıĢtır. 

2. Landsberger‟in, “Sümerlerin kuzeyinde, dağlık bôlgelerde yaĢayan ve Sümerceye kelimeler 
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vermiĢ bulunan Proto-Euphrates (Ana Fırat) ve Proto-Tigris (Ana-Dicle) olarak nitelediği dil, Türk 

dilidir. 

3. Bugün için insanlık tarihinin bilinen en eski yazılı belgeleri Sümerce metinlerdir. Sümerlerin ve 

dillerinin kimliği, yaĢayan veya tarihî bir milletle akrabalıkları henüz tespit edilememiĢtir. Ancak, 

dünyanın en eski yazılı metinleri olan Sümerce belgelerde alıntı sôzler olarak geçen ve Türk diline ait 

olduğu kanıtlanan bu 165 kelime, dilimizin belirlenebilen en eski Ģekillerini de temsil etmektedir. O 

halde, Ģu anda, dünyada en eski yazılı belgeye sahip olan dil de Türk dilidir. 

4. Lansberger‟in, Sümerlerin kuzeyinde yaĢamıĢ olan Ana-Fırat ve Ana-Dicle diye düĢündüğü dil 

aslında Türk dili olduğundan, en pinti hesaplamalara gôre, Türkler, M.�. 3500 yıllarında Anadolu‟nun 

güney doğu bôlgelerinde yaĢamakta idiler. 

 

1 Fritz Hommel, Die Somero-Akader ein altaisches Volk, Ausland 1884; “The sumerian 

language and its affinities”, JRAS, XVIII, 1886. 

2 Fritz Hommel, Ethnologie und Geographie des alten Orients, München 1926, s. 21. 

3 Osman Nedim Tuna, Sümer ve Türk Dillerinin T�rihî Ġlgisi ve Türk Dilinin YaĢı Meselesi, 

Türk Dili Kurumu yayınları, Ankara 1990, IV+57 s. 

4 Benno Lansberger, „�n Asya Kadim Tarihinin Esas Meseleleri‟, Ġkinci Türk Tarih Kongresi 

Zabıtları, Ġstanbul 1937, s. 20-25; „Sümerler‟ (Die Sumerer), DTCFD I, 5, Ankara 1943; 

„Mezopotamya‟da Medeniyetin DoğuĢu‟, DTCFD, II, 3, Ankara 1944; Materials for a Sumerian 

Lexicon, Vols, III, IV, V, 1955 

5 Osman Nedim Tuna, a.g.e., s. 6-8. 

6 Osman Nedim Tuna, a.g.e., s. 5-6. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   ORTA ASYA'NIN EN ESKĠ KÜLTÜRLERĠ / ÇĠN 
MEDENĠYETĠ ĠLE ĠLĠġKĠLER 

 

Orta Asya'nın En Eski Kültürleri ve Çin Medeniyeti Ġle ĠliĢkiler / Prof. Dr. 
Özkan Ġzgi [s.463-477] 

Hacettepe �niversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

 

Orta Asya‟nın En Eski Kültürleri 

Asur dilinde “Doğu �lkesi” anlamındaki “Assu” kelimesinden gelen Asya kıtasını incelediğimizde 

coğrafi bakımdan iki husus hemen gôze çarpmaktadır. Biri suyun bulunduğu bôlgelerde ovalar ve 

dolayısıyla tarım, diğer tarafta, bozkır yahut hayvancılık. Bu iki husus Asya‟da yaĢayanların uzun 

zaman yaĢam biçimlerini ĢekillendirmiĢtir. Yine bu iki ônemli unsura dayalı olarak, gôçebelik yahut 

yarı gôçebelik ve yerleĢiklik unsurları da karĢımıza çıkmaktadır. 

�in‟in kuzeyinden, batıda Aral Gôlü‟ne kadar uzanan bôlgeyi, yani Kuzey Asya‟yı, Proto 

Türklerle birlikte Ari ve Proto Moğollar paylaĢmıĢlardır. Kaynaklardaki verilerin azlığı, kimin nerede, ne 

zaman ve nasıl yaĢadığı sorularına net bir cevap bulmamıza mani olmaktadır. �lkemizde h�l� 

Ġskitlerin bir Proto Türk mü yoksa Hind-Avrupa kôkenli mi? olduğu tartıĢmasının sebebi en iyimser bir 

tahminle, kaynak kıtlığından ileri geldiğine bağlanabilinir. Her ne olursa olsun, bu kavimlerin 

birbirleriyle olan yakın iliĢkileri ve aynı coğrafyayı paylaĢma zorunluluğu zamanla hayat tarzlarında 

değiĢiklikler yaratmıĢ ve çeĢitli bôlgelerde kültürler yaratmıĢlardır. 

Kültürel alanların belirlenmesi karĢımıza her zaman bir problem olarak çıkmıĢtır. Bu problem, bu 

bôlgelerde yaĢayan kavimlerin belli bôlgelere çakılıp kalmamasından kaynaklanmakla birlikte, toprağa 

bağlı yerleĢikliğe geçmiĢ olan kavimlerle olan iliĢkilerine de bağlıdır. 

YerleĢik hayata geçenler mülkiyet meselesini de halletmek zorunda kalmıĢlar ve zorunlu olarak 

teĢkilatlanmalarına yol açmıĢtır. Bu teĢkilatlanma hem sosyal alanda hem de gôçebeler tarafından 

yağma veya savaĢ yoluyla ürünlerine sahip olması duygusundaki gôçebelere karĢı askeri 

teĢkilatlanmalarında da kendini gôstermiĢtir. Yalnız bu husus zamanla yerleĢik toplumların aleyhine 

de iĢlemiĢtir. �ünkü, gôçebelerdeki kiĢisel mülkiyet, zamanla kabile geniĢliğine ulaĢmıĢ ve devamlı 

olarak bir ulus olarak yerleĢiklerin aleyhine geniĢlemiĢlerdir. Gôçebelerdeki bu yapılanma, bütün 

üyelerin sôz hakkına sahip olduğu ve herkese açık Toylarda gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Orta Asya‟da yapılan kazılardan çıkarılan eserleri bir araya getirip değerlendirmek, ancak bu 

insanların günlük hayatları, dini inanıĢları ve giyiniĢleri gibi ôğeler hakkında bilgi verir. Bu insanların 

hangi sebeplerden dolayı yer değiĢtirdikleri, yeni komĢular ile temaslarının sonucunda ki yeni hayat 
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tarzları elbette ki çok ônemlidir. Fakat bu kazılardan çıkanların hangi kavime veya kabileye ait 

olduğunu bize kesin olarak gôstermez. ĠĢte bu yüzdendir ki, Orta Asya‟nın pek çok yerinde çeĢitli 

zamanlarda ortaya çıkarılan kazı buluntularının kime veya kimlere ait olduğu meselesi h�l� büyük bir 

problem olarak karĢımızda durmaktadır.1 

Coğrafi Ģartlara bağlı olarak yaĢayan kavimlerden orman bôlgelerinde oturanlar, daha çok doğal 

kaynak diyebileceğimiz avcılık, balıkçılık ve toplayıcılıkla ihtiyaçlarını karĢılıyor ve dolayısıyla hayat 

tarzları da bu yônde Ģekilleniyordu. Yine bu bôlgede yaĢayan baĢka toplumlar, bozkır kavramı içinde 

kalmıĢlar ve hayvancılıkla iç içe yaĢamıĢlardır. Bu gruba giren insanlar sürülerini otlatabilmek için 

kendi sınırları dıĢına çıkmak mecburiyetinde kalmıĢlar ve sürekli hareket halinde olmuĢlardır. 

Dolayısıyla, bunların yaĢayıĢları ve ihtiyaçları da ormandakilerden farklı olmuĢtur. Ġlk trampa yôntemi 

ile ticaretin baĢladığı bu dônem, küçük çapta da olsa madenciliğin de kullanıldığını gôstermektedir.2 

Orta Asya‟da ticaretin geliĢmesi de tamamen bozkır toplumlarının bir ürünüdür. Orta Asya‟daki 

aĢılması güç topraklar aĢılmıĢ ve doğu-batı ticaretinin geliĢmesine yol açmıĢtır. Bozkırlıların bu 

hareketliliği aynı zamanda Ortadoğu kôkenli dinlerin de Asya‟da rahatlıkla yayılmasına yol açmıĢtır. 

ĠĢte bu ve bunun gibi ôğeler, Orta ve Kuzey Asya‟da yaĢayan insanların Ģimdiki adıyla 

kültürlerinin de yeĢermesine yol açmıĢ ve çeĢitli isimler altında anılmıĢtır. Ancak bütün bu olup 

bitenler kesin çizgileriyle h�l� gün ıĢığına çıkarılamamıĢtır. 

Bozkır kültürü, Atlı kültür, Gôçebe kültürü, ismine ne derseniz, bunları yaratan insanların hangi 

etnik gruba ait oldukları, ancak yaĢadıkları dônemlerden çok sonra kayıtlara geçmiĢ bilgilerden geriye 

dônüp bakılmasıyla netleĢmektedir. �ünkü, aynı tabiat Ģartlarında insan oğlunun hemen hemen aynı 

ihtiyaçta olması ve bu ihtiyaçları için yaptıkları aletlerin veya malzemenin aynı veya benzer 

olmasından doğal bir Ģey olmaması lazım gelir. Bilinenden bilinmeyene gidilerek etnik mensubiyeti 

ortaya çıkartmak elbette ki bazı hataları beraberinde getirecektir. 

Coğrafi olarak Moğolistan çevresinde meydana gelen kültürü, aynı zaman diliminde �in‟de 

meydana gelen kültürden ayırmak mümkündür. Bu bôlgede yaĢayan insanları, daha sonraki 

devirlerde, mesela Hun veya Gôktürk dôneminden aĢağıya doğru inerek takip ettiğimizde bunların 

Proto Türk olduğunu sôylememiz mümkün olmaktadır. Yine aynı Ģekilde, Güney Sibirya, Yenisey 

bôlgesi insanlarının kültürlerini daha sonraki dônemdeki Türkistan bôlgesiyle karĢılaĢtırdığımızda 

çıkan benzerliklerden dolayı yine Proto Türk olarak isimlendirebiliriz. Aynı metodu, Doğu ve Batı 

Sibirya insanına uyguladığımız da bu kültürleri yaratanların Ari ve Proto Moğol insanların ürettiklerini 

anlayabiliriz. 

Birçok �inli araĢtırmacı, �in‟de ve ôzellikle �in‟in kuzeybatısında bulunan çeĢitli kültürleri, Orta 

Asya‟daki kültürlerle bağlantı kurmaz.3 Halbuki, �in‟in kuzeybatı bôlgelerindeki arkeolojik 

araĢtırmalarında bôlge insanı, kültürü ve inancı dahil bir çok yônden doğu-batı karıĢma ôzelliklerini 

taĢımaktadırlar.4 

�inli araĢtırmacılar Neolitik Devri‟nden itibaren �in toprağında genel olarak Mongoloid tipi 
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insanların yaĢadığını sôylemektedirler.5 Ancak �in‟in kuzeybatı bôlgeleri ôzelikle Doğu Türkistan 

bôlgesindeki 6000-4000 yıl ôncesine dayanan kurumuĢ ceset üzerindeki araĢtırma neticede bôlgede 

Hint-Avrupa veya Arian ırkların bulunduğu tespit edilmiĢtir.6 Yani tarihin karanlık dôneminde Avrupalı 

ırklar, Orta Asya ve �in‟e kadar gôç etmiĢtir. 

Neolitik Devrin hemen sonrası �in‟in orta ve kuzeybatı bôlgesinde meydana gelen Yang Shao 

Kültürü‟nün menĢei de tartıĢmalı bir konu olmuĢtur. Batı ve Rus bilim adamları Yang Shao Kültürü‟nü, 

ôzellikle bu kültürü temsil eden renkli çômleğin menĢei Orta Asya‟dan �in‟e geçtiğini ortaya koyarken, 

�inli araĢtırmacılar ise �in‟in iç bôlgelerinden ortaya çıktığını iddia etmektedirler.7 Yang Shao 

Kültürü‟nden (M.�. 5000-3000) sonra �in‟in kuzey ve kuzeybatı bôlgelerinde meydana gelen Lung 

Shan Kültürü (M.�. 3000-1000) �in‟in kuzeyinde yaĢayan Jung ve Ti gibi gôçebe halkların izlerini 

taĢımaktadır. �inli araĢtırmacıların gôrüĢü bu kültür yerleĢik ve gôçebe halkın karma bir kültürüdür.8 

Ġç Moğolistan kazı araĢtırmanın sonucunda bôlge kültürü Lung Shang Kültürü‟yle ortak noktaları 

bulunmaktadır.9 

Proto Türkler olarak bilinen Ch‟üan-yilerin yaĢamıĢ oldukları Kuzey �in bôlgesinde, ônce Yang 

Shao Kültürü, daha sonra Lung Shan Kültürü hakim olmuĢtur. Ch‟üan-yiler, tarih sahnesine çıktığında, 

Lung Shan Kültürü‟nü son zamanlarını yaĢamaktadır. Ch‟üan-yilerin yaĢadığı bôlgenin 

kuzeydoğusunda, Lung-Shan Kültürü ile birbirinden az farklı olan Kan-su ve Ch‟ing-hai eyaletlerin 

arasındaki Ma-chia-yao Kültürü (M.�. 3000-2000), Kan-su eyaletinde bulunan Ch‟i-chia Kültürü (M.�. 

2100-1700) ve yine Kan-su eyaletinde bulunan Ch‟ih-wa Kültürü (M.�. 5000-M.�. 206) bulunmuĢtur. 

Bu kültürler tamamen Kuzey Asya gôçebelilere ait olduğu tespit edilmiĢtir.10 

Neolitik Devri‟nde Orta Asya bôlgesinde yaygın olan kültür ise ince yontmalı taĢ aletleridir. Bu 

tür gôçebe halkın yaĢam tarzıyla uyum içinde olan kültür hem kuzeyden hem de batıdan kaba 

yontmalı taĢ aletleri bulunan �in‟in iç bôlgelerine kadar uzanmıĢtır. Ancak Baykal bôlgesinde 

meydana gelen bu kültüre �inli araĢtırmacılar Ģüpheyle bakmaktadırlar.11 Bu dônemde Doğu 

Türkistan‟ın güney bôlgelerinde ise, hem renkli çômlek hem de Yontma TaĢ Devri ôzelliğini taĢıyan bir 

kültürün olduğu bilinmektedir.12 

Shang Dônemi‟nde (M.�. 1700-1100) �in‟in iç bôlgeleri, Karasuk kültürüyle kültür alıĢveriĢinde 

bulunduğu kazılardan bilinmektedir. �zellikle �in‟in tunç, kap ve yeĢim taĢı üzerindeki motifler 

Karasuk Kültürü‟nü derinden etkilemiĢtir.13 Altay ve Kazakistan bôlgede, gôçebelere ôzgü olan 

arabalar, aynı devirdeki Shang ve Chou sülalelerine ait mezarlıklarda da bulunmuĢtur.14 Gôçebeliler 

bu tür arabayı kaya üzerine çizmiĢler ve bu modifin Altay‟dan Moğolistan‟a uzanan bôlgelerinde 

yaygın olduğu gôrülmektedir. AraĢtırmacılar bu dônemin M.�. 2000-1000 yılları arasında olduğunu ve 

Karasuk Dônemi‟ne denk gelmekte olduğunu ortaya koymaktadır.15 

�in Medeniyeti ile ĠliĢkiler 

Türk tarihinin ne zaman baĢladığı hakkında çeĢitli yorumlar vardır. Bazı araĢtırıcılar kazı 

buluntularına dayanarak, bazısı yaĢanmıĢ olan geniĢ coğrafyadaki kültürlere bakarak, bazısı Türk 
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dilini konusunu araĢtırarak, bazısı da Ġslam kaynaklarına ve mitolojilere dayandırarak, hemen hemen 

tarihin baĢlangıcından itibaren Türklerin yaĢadığını iddia etmektedir. Bu yorumlar daha çok bir takım 

teoriler üzerine kurulduğundan, Türk toplulukları hakkında somut belgelere dayanan araĢtırmalar ne 

yazık ki yeterli değildir. 

Bu Proto Türk kavimleri hakkında kendi kaynakları olmadığı için diğer kaynaklara baĢvurmak 

zorunluluğu vardır. Bu dônemin iki ônemli kaynağından Eski Yunan kaynaklarında hemen hemen 

hiçbir bilgi yoktur. Diğer bir kaynak olan �in kaynaklarında da kabileler ve kavimler birbirinin içine 

girmiĢ ve karıĢmıĢtır. Bu yüzden kabilelerin bilhassa yer ve isim değiĢikliklerini tespit etmek bir hayli 

zorlaĢmaktadır. Bu dônemlere ait �inlilerin de siyasi tarihlerini ve hareketlilikleri takip etmek zordur. 

Kendi kaynaklarında ki bu karıĢıklıklar, yazılı kaynakların azlığındandır. Bilindiği gibi, net olarak �in 

yazısının dahi ortaya çıkmadığı bu dônemdeki bilgiler, bambular, kaplumbağa kabukları üzerine 

yazılan yazılar ile, tunçtan yapılmıĢ basit aletler üzerine yazılmıĢtır. Tunçtan yapılmıĢ olan nesnelerin 

üzerine yazılan yazıların silinmesi mümkün olmadığından en sağlıklı olanları bunlardır. Ancak, 

bunların sayılarının az olması, bilgi eksikliğini beraberinde getirmektedir. 

�in tarihinin de aynı Türk tarihinin olduğu gibi ilk dônemleri çok karıĢıktır. Han Sülalesi‟ne (M.�. 

206-M. S. 23) kadar olan dônem yani Hsia (M.�. 21-17. yy.) Shang (M.�. 17-11. yy.) ve Chou (M.�. 

1027-256) dônemleri bir hayli yorum isteyen �in tarihinin bir bôlümünü oluĢturur. Kabilelerin iç içe 

girmiĢliğinin yanı sıra, bu dônemlere ait bilgileri içeren Ģiir kitapları, fal ve felsefe kitapları, siyasi ve 

ahlak kitapları ile tıp kitabı M.�. 3. yüzyılda Ch‟in imparatoru tarafından yakılmıĢtır. En eski dônemlere 

ait bilgileri içen bu çok ônemli eserler, Han Dônemi‟nde yapılan kazılardan ve bazı Ģahısların 

evlerinde bulunan eserlerin tekrar bir araya getirilmesiyle yazılan yeni eserleri oluĢturmuĢtur. Ancak, 

�incenin bu ilk ôrnekleri olan eserler, Han Dônemi‟nde, zamanın yazı diline çevrilmiĢtir. Bu çevirmeyi 

yapan kiĢiler, zaman zaman kendi düĢüncelerini veya anlayıĢlarını aksettirdiklerinden pek çok Ģey 

değiĢmiĢ veya daha karmaĢık hale gelmiĢtir. Bu yüzdendir ki, hem Türklerin hem de �inlilerin, bu ilk 

dônemlerine ait bilgiler, birbirine karıĢmıĢ ve adeta izah edilemez duruma girmiĢtir. Elde baĢka veriler 

olmadığından, bu yazılanlarla yetinilmek zorunda kalınmaktadır. Ancak bu durum, bu dônemler 

üzerinde çalıĢanların farklı gôrüĢler ortaya koymalarına yol açmıĢtır. 

Türk ve �in tarihinin ilk dônemlerine ait birbirleri ile olan iliĢkilerinin sağlıklı bir Ģekilde ortaya 

çıkabilmesi için, eski Türk kavimlerinden bilhassa üçü çok ônem kazanmakta ve mümkün olan en iyi 

bir Ģekilde izah edilmesi lazımdır. Bu kavimler, T‟ieh-le, Ti-li (Ting-ling) ve Kao-ch‟elardır. Bu kavimler 

hakkında �in Sülaleleri izah edilmeğe çalıĢılırken ayrıntılı bilgi verilecektir. 

Hsia Sülalesi: �inlilerin ilk resmi tarih kitabı olan Shih-chi‟de, �in tarihinin baĢlangıcı olarak 

alınmakta, sülalenin “Yü” isimli bir lider tarafından kurulmuĢ olduğu kaydedilmekte ve bu kiĢi �in 

efsanelerinde geçen “Sarı Ġmparator”a bağlanmaktadır.16 Bilindiği gibi, “Sarı Ġmparator” �in milletinin 

ilk atası olarak kabul edilmektedir.17 Ancak Hsia Sülalesi‟ni kuran Yü‟nün bu ilk ata ile bağlantısı 

bugün bile �inli araĢtırıcılarının çôzüme kavuĢturamadığı bir konudur. Bence, Yü ve Sarı imparatorun 

birbirlerinden farklı kiĢiliklere sahip olunmasının sebebi yaĢadıkları farklı coğrafyadan ve farklı 
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kavimlerden gelmelerindendir. Bu ayrıntılara burada girmek gereksiz gôzüküyor. Fakat iddia ne olursa 

olsun Hsia Sülalesi‟nin mensup olduğu kavim hakkındaki �in kaynaklarındaki bilgiler çok karıĢıktır. 

Bunun sebebi ise, �in topraklarında, Proto �inliler ile Proto Türkler ve Proto Moğolların karıĢık bir 

halde yaĢamıĢ olmalarıdır. Bu kavimlerin oturdukları bôlgeler, savaĢlar ve gôçebelikten kaynaklanan 

yer değiĢtirmeler yüzünden tam olarak tespit edilememektedir. Bundan dolayı da Shih-chi kitabındaki 

bu ilk bilgiler karıĢıktır. Bir de günümüzde her millet, kendi atasını bulma düĢüncesinde olduğu 

düĢünülecek olursa, �inlilerin de aynı düĢünce ile hareket ettikleri sôylenebilinir. 

Shih-Chi kitabından baĢka, devrin hadiselerini anlatan yine �in eserlerinde, Hsia Sülalesi‟nin 

hanedan soyunun �inli olduğu Ģüphelidir. Burada dikkati çeken bir husus vardır. Shih-ch‟i kitabının 

Hunlar bôlümünde, Hunların atasının Hsia hanedan soyundan geldiği kaydedilmektedir. “Hsia 

Sülalesi‟nin son hükümdarı olan Chieh, devletini zalimce yônettiği için, Hsia Sülalesi sona ermiĢtir. 

Yerine Shang Sülalesi geçmiĢtir. Shang Sülalesinin ilk hükümdarı olan T‟ang, Hsia Sülalesi‟nin son 

hükümdarı Chieh‟i, Min-tiao adlı yere kadar takip etmiĢ ve burada üç sene sonra ôlmüĢtür. Chieh‟in 

oğlu Hsün-yü, üvey annesi ile evlenmiĢ, kuzeye giderek burada gôçebe bir hayat sürmüĢtür. Bunlara 

�inliler Hsiung-nu (Hun) demiĢlerdir.18 Bôylece Hunların atalarının, Hsia Sülalesi ile bağlantısı ortaya 

çıkmaktadır. Diğer taraftan, bilindiği gibi bazı araĢtırmacılar Hunların Moğol kôkenli olduklarını da ileri 

sürmektedirler. Hal ne olursa olsun, büyük bir ihtimalle Hsia Sülalesi‟nin hükümdar soyunun �inli olma 

ihtimali epey zayıf gôrülmektedir. Dolayısıyla, Hsia Sülalesi‟nin Proto Türk veya Proto Moğol kôkenli 

olduğunu sôyleyebiliriz. 

Hsialıların Yang-Shao Kültürü‟ne sahip oldukları gôrülmektedir. Yang-Shao Kültürü, ismini bir 

kasabadan almaktadır. Bu kasabada iĢlenmiĢ taĢ ve kemik eĢyalar, renkli çômlekler bulunmuĢtur. Bu 

kültürün ôzelliği, çômleğin dıĢ kısmının ince iĢlenmiĢ olması ve üzerinde boya ve ince çizgilerin 

bulunmasıdır. Bu kültürün menĢei hakkında da araĢtırmacılar ikiye ayrılmaktadır. Kimisi, bu kültürün 

kôkenini, Orta Asya hatta Anadolu‟dan �in‟e doğru yayıldığını sôylemektedirler. Bazı araĢtırmacılar 

ise bunun tamamen �in kôkenli olduğunu kaydetmektedir.19 

Hsia Dônemi‟nde, yüzlerce kavim birleĢtirilerek, Hsia Sülalesi kurulmuĢtur. Askeri yapı ve ilk 

kanunlar bu devirde ortaya çıkmıĢtır. Bu dônemde, tunç ve bronz gibi madeni eĢyalar kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Hsia Sülalesi‟nin 17. hükümdarı olan Chieh zamanında devlet kôtü yônetilmiĢ ve 

zayıflamıĢtır. Shang Sülalesi‟nin ilk imparatoru olan T‟ang tarafından ortadan kaldırılmıĢtır. Bu Sülale 

takriben 470 yıl hüküm sürmüĢtür. 

Hsia Sülalesi zamanında �in‟in kuzeyinde pek çok kavim yaĢamıĢtır. Bu kavimler içinde 

hangisinin Proto Türk olduğu açıkça belli değildir. Ancak bunların içinde bir kavim ône çıkmaktadır. Bu 

kavim Ch‟üen-yi‟dir. Bu proto Türk kavminin Hsialarla iliĢkisi olduğu ve kendilerine isyan ettikleri ve 

�inliler tarafından bugünkü Shan-hsi eyaletinin sınır bôlgelerine yerleĢtirildiklerinden 

bahsedilmektedir. “Ch‟üen” çay, dere anlamındadır; “Yi” ise, avcılık ve gôçebelikle meĢgul olan 

kavimlere verilen genel bir isimdir. Yi‟nin anlamı ise, “sırtında ok ve yay taĢıyan kimse”dir. �in 

kaynaklarında belirtilen Dokuz Yilerin içinde Proto Türk, Tunguz, Tibet ve hatta Kore kavimleri de yer 
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almaktadır. �inliler, kendi topraklarında yaĢayan, gôçebe ve balıkçılıkla meĢgul olan topluluk ve 

boyların birbirlerinden farklı olduklarını gôrdükten sonra, ôzellikle �in‟in kuzeydoğusunda yaĢamıĢ 

olan topluluklara “Yi” demiĢlerdir. Daha sonra “Yi” kelimesi, “barbar ve kaba” olan topluluklar için 

sôylenmiĢtir. Takriben son iki yüz yıldan beri de �inliler yabancılara, genellikle Batılılara “Yi” 

demektedirler.20 Yi kavminin içinde çok kesin olarak Proto Türk gruplarının olup olmadığını sôylemek 

zor olsa da, yapılan çalıĢmalarda bu grubun oturduğu bôlge, diğer kavimlerle olan iliĢkileri ve 

kullandıkları hayvan -kurt ve geyik- totemlerinden dolayı bu grubun Proto Türk olduğu hükmüne 

varabiliriz. 

Shang Sülalesi: �in‟de kurulan ikinci sülaledir. Bu sülale M.�. 17-11 yüzyıllar arasında hüküm 

sürmüĢtür. 18 nesil yaĢamıĢ ve 30 hükümdar baĢa geçmiĢtir. Shanglıların soyları hakkındaki 

efsaneler de karıĢıktır. Shanglıların atası olan Ch‟i‟nin annesinin ismi Chien-t‟i‟dir. Chien-t‟i bir nehirde 

yıkanırken, siyah bir kuĢun yumurtası gôkten düĢmüĢ, Chien-t‟i bu yumurtayı yutmuĢ ve hamile 

kalarak Ch‟i‟yi yani Shang Sülalesi‟nin atasını doğurmuĢtur. Hsia Sülalesi‟nin hükümdarı kendisinin 

çok kabiliyetli olduğunu duyunca, “Halklar birbirini sevmiyor, ôrf ve adetleri bozulmuĢtur. Sen onları 

eğiteceksin” diyerek kendisine bugünkü eğitim bakanı unvanına eĢit olan bir unvan vermiĢtir. 

Gôrevinde baĢarılı olan Ch‟i‟ye daha sonra “Shang” bôlgesi verilmiĢtir.21 Bôylece ikinci �in sülalesi 

doğmuĢtur. Bizim burada dikkatimizi çeken husus türeyiĢ efsanesidir. �in kaynaklarında, kuĢ ve kuĢ 

yumurtasından türeyen efsanelere sık sık rastlamaktayız. KuĢ yumurtasından türemiĢ olan birçok 

kavim vardır. Bunların bazıları �in‟in kuzeydoğusundaki kavimler ile �in‟in doğusundaki eski Kore 

kavimleridir. Bilindiği gibi pek çok Türk kavmi de avcı kuĢları kendi sembolleri olarak 

benimsemiĢlerdir.22 

Shang Sülalesi‟nin kuruluĢ dônemine baktığımızda, bir takım veriler, bunların “Yi” kavmine 

mensup bir baĢka deyiĢle Tonguz kavmine ait olduklarıdır. Tüm Shang Sülalesi‟nde “Sarı 

Ġmparator”un soyuna yani �inlilere rastlanmamaktadır. Dolayısıyla, Shang Sülalesi‟nin �inli değil, bir 

baĢka kavim tarafından kurulduğunu sôylemek daha doğru olacaktır. 

Shang Sülalesi yüksek bir kültüre sahip ve Ģehir kültürünü de içinde barındırmaktadır. Shang 

Dônemi‟nde yazı ortaya çıkmıĢtır. Shang hükümdarı günlük hayatında fala bakar ve bunu kemik 

üzerine yazarmıĢ. Bu iĢte ilk �in yazısının Ģeklini oluĢturmuĢtur. Bu yazılar daha sonra kaplumbağa 

kabuğu üzerine de yazılmaya baĢlanmıĢtır. Bu çeĢit yazı ôrnekleri arkeolojik kazılar neticesinde 

ortaya çıkmıĢ ve dôrt beĢ bin olduğu tahmin edilen bu ôrneklerden bin yedi yüz tanesi okunabilmiĢtir. 

Bu yazının kullanıldığı tarih ise, M.�. 1300-1028 yılları arasında tahmin edilmektedir.23 Bilindiği gibi, 

yazının kullanılması uygarlığın ilk iĢaretidir. Ayrıca yerleĢik hayata geçmenin de bir gôstergesidir. 

Shanglılar, gôğe ve tabiattaki tüm varlıklara tapmıĢlardır. Tarım ile ilgili aletleri geliĢmiĢtir. Evlerinin 

yarısı toprak altında, yarısı toprak üstünde inĢa edilmiĢtir. Elbiseleri basittir. Evlilikle ilgili yasaları 

bulunmaktadır. Ağabey ôlünce karısı, kardeĢi ile evlenebilirdi. Bakır ve demir gibi madenleri 

kullanmasını ôğrenmiĢlerdir. Pirinç, buğday, darı ve sebze yetiĢtirmiĢlerdir. Tarihi ve arkeolojik 

araĢtırmaların sonucunda Shang Kültürü‟nün, Hsia Kültürü‟nden ileri olduğu anlaĢılmaktadır. 
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Shang Sülalesi zamanında yazının ortaya çıkmasıyla birlikte birçok meselenin de çôzümü 

kolaylaĢmıĢtır. Bu dônemde Shanglıların iliĢkide bulundukları kavimleri takip etmek daha 

kolaylaĢmıĢtır. Shanglıları kuzeylerinde bulunan kavimlerle yoğun bir iliĢki içine girmiĢlerdir. 

Dolayısıyla bu bôlgelerde oturan Proto Türk kavimleri ile iliĢkileri çoğalmıĢtır. Bu Türk kavimleri içinde 

“Kui-fang” ve “Kung-fang” kavimleri ôn plandadır. Wang kuo-wei‟in araĢtırmasına gôre, Kui-fanglılar 

en eski Türk kavimlerinden biridir.24 Bu kavmin, bütün Shang Sülalesi Dônemi‟nde büyük savaĢlar 

yaptığı kaydedilmektedir. Bu kavim hakkında yapılan araĢtırmalarda, M.�. 8. yüzyıl baĢlarında devlet 

kuran “Ch‟u”lar ile de iliĢkisi olduğu ortaya çıkmaktadır. Ch‟uların menĢeinin Orta Asya‟dan kuzeye -

Güney Sibirya‟ya- daha sonra da �in‟in güneyine geldikleri anlaĢılmaktadır. Acaba bu Kui-fanglılar, 

Ch‟uluların ataları olabilir mi? Zeki Velidi Togan ve Mahmud KaĢgari‟nin eserlerinde geçen “�u 

Rivayeti” ile iliĢkisi nedir? Bunlar tam manasıyla açıklığa kavuĢmamıĢ olsa bile bize karine ile de olsa 

Kui-fang, Ch‟u iliĢkisinin var olduğunu ve Kui-Fanglıların Shanglılarla yaptıkları çeĢitli zamanlardaki 

savaĢlar neticesinde �in‟in güney bôlgelerine gelip yerleĢtiklerini ve Ch‟ular ile bir akrabalık iliĢkilerinin 

olabileceği düĢüncesini ortaya çıkarmaktadır.25 Bu kavmin M.�. 8. yüzyılda ortaya çıkan “Ti” kavmi 

ile de iliĢkili olduğu sanılmaktadır. Ti kavminin bu yüzyıldan sonraki yaĢayıĢlarına ve hangi kavimlerle 

iliĢkisinin olduğuna baktığımızda, tamamen bir Türk kavmi olduğunu sôyleyebileceğimiz gibi, daha 

sonraki dônemlerde pek çok Türk kavminin nüvesini meydana getirdiğini gôrmekteyiz.26 

Ġkinci ônemli kavim “Kung-fang”dır. Kung-fanglıların da Shanglılarla bilhassa savaĢlar 

bakımından iliĢkileri çok olmuĢtur. Aralarında uzun yıllar süren mücadeleler olmuĢtur. Kunglular ok ve 

yay yapımında çok ileri bir düzeydedirler ve Shanglılar her zaman kendi ihtiyaçları olan bu aletleri 

satın almıĢlardır. Bu kavmin oturduğu coğrafi bôlge ve diğer kavimlerle olan iliĢkilerine baktığımızda, 

bunlarında daha sonra ortaya çıkan ve bir Türk kabilesi olduğundan Ģüphe edilmeyen “Kırmızı Ti”lerin 

ataları olduğunu gôrmekteyiz.27 

Yukarıda kısaca haklarında bilgi vermeye çalıĢtığımız Kui-fan ve Kung-fanglıların Shang 

Sülalesi için neyi ifade ettiğine gelince, bunların bu sülale ile iliĢkileri daha detaylı incelendiğinde, 

Shang Sülalesi‟nin bir �inli sülaleden çok, Türkler tarafından kurulmuĢ fakat coğrafi alandaki �inlilerin 

nüfus bakımından çok daha kalabalık olmaları ve bu bôlgelerde yaĢayan �inlilerin yerleĢik hayata bu 

devirlerde adapte olmaları gibi sebeplerden dolayı zamanla hakimiyetlerini ve mevcudiyetlerini 

kaybetmiĢ oldukları sonucuna varmamıza sebep olmaktadır. 

Chou Sülalesi ve Türklerle ĠliĢkileri: �in‟in üçüncü sülalesi olan Chou Hanedanlığı, M.�. 1027-

M.�. 771 tarihleri arasında Shan-hsi bôlgesinde kurulmuĢtur.28 256 sene hüküm süren bu sülale, 

kuzeydeki Türk kavimlerinin baskısıyla 771 senesinde güneye inmiĢ ve bu tarihten sonra Doğu Chou 

Sülalesi olarak isimlendirilmiĢtir. Chou Sülalesi Dônemi, kuzeydeki Jung ve Ti kabileleri ile iliĢkilerin 

arttığı ve karĢılıklı saldırıların geçtiği bir dônemdir. Chou‟nun ônemli imparatorlarından Ku-kung Ten-

fu zamanında bu iliĢkiler Chouları fazlasıyla rahatsız etmiĢ ve yer değiĢtirmek zorunda kalmıĢlardır. 

Bu yer değiĢtirme kendi yaĢam tarzlarında da bir değiĢiklik yapmıĢtır. Bu dôneme kadar daha ziyade 

çiftçilikle uğraĢan Choulular, yeni yerleĢtikleri bôlgede yerleĢik hayata geçmiĢlerdir. 
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Türk kavimlerinin baskısıyla yer değiĢtiren ve yerleĢik hayata geçen Doğu Chou Sülalesi, �in 

topraklarında yaĢayan en kalabalık halkı teĢkil etmiĢtir. Bu dônemde pek çok derebeylik kurulmuĢ ve 

bunun neticesi olarak da Chou Sülalesinin siyasi hakimiyetinden kurtulmak için mücadeleye 

giriĢmiĢlerdir. YavaĢ yavaĢ güçlenen derebeylik devletleri, birbirleriyle de savaĢarak bağımsız 

devletler kurmuĢlar ve tamamen Chou Hanedanlığı‟nın kontrolünden çıkmıĢlardır. Bu dônem �in 

tarihinde “Muharip Devletler Dônemi” ismiyle anılmıĢtır. Derebeylerin kendi aralarındaki savaĢlar 

sonucunda, yedi büyük devlet kalmıĢtır. Bunlar da birbirleriyle savaĢlara devam etmiĢler ve neticede, 

�in‟in kuzeybatısında kurulan Ch‟i Devleti de diğer altı devleti ortadan kaldırarak �in‟de yeni bir 

dônemi baĢlatmıĢlardır. Chou Sülalesi‟ne son vererek kurulan bu yeni devletin ismi Ch‟in Devleti 

olmuĢtur.29 

Chou Sülalesi, �in topraklarında kurulan ilk en medeni bir devlet olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Bu dônemde, ôzellikle devlet teĢkilatı, sosyal hayat, askeri düzen, edebiyat, tıp, astronomi, 

matematik, felsefe ve fal gibi konularda çok ônemli eserler yazılmıĢtır. Ayrıca bu sülale dôneminde, 

bütün �in tarihinin en ônemli Ģahsiyetleri olan Konfüçyüs, Tao-tzu, Men-tzu, Hsiung-tzu, Hen-fei-tzu, 

Ch‟ü-yuan gibi filazoflar ortaya çıkmıĢtır. 

Chou Sülalesi‟nin bizi ilgilendiren en ônemli hususiyeti, bu sülalenin dayandığı etnik kôkendir. 

Türk tarihçilerinin bu mevzuda sôyledikleri, bu sülalenin bir Türk kavmi olduğu Ģeklindedir.30 �inli 

tarihçilerden ve bu dônemler üzerinde yaptığı araĢtırmalarla tanınan Ch‟in chung-mien, Chouların dini, 

yazısı ve iliĢkide olduğu kavimler hakkında yaptığı araĢtırmalar sonucunda, Chouların Türk olduğunu 

sôylemektedir.31 

Chouların etnik kôkenini hangi Türk kavmine bağlamak lazımdır? Bu sorunun cevabını 

verebilmek zor olsa da, yapılan araĢtırmalar ve kavimlerin takip ettikleri yollar incelendiği zaman, 

Choular atasının Pu-chou isimli bir Ģahıs olduğu karĢımıza çıkmaktadır. Bu Ģahıs ilk sülale olan Hsia 

Sülalesi‟nin darbelerinden kaçarak, halkıyla birlikte Jung ve Tilere sığınmıĢtır. M.�. 2188-2160 

seneleri arasında gerçekleĢen bu olaylar sonrasında, Pu-chou bugünkü Shan-hsi bôlgesine gelip 

yerleĢmiĢtir. Batısında Junglar, kuzeyinde ise, Tiler bulunmaktaydı. Chou Sülalesi‟ne gelinceye kadar 

geçen çok uzun süreç içinde bunların Jung ve Tilerden ayrılmalarının sebebi olarak toprak 

kavgalarının olduğunu sôyleyebiliriz.32 Gôçebe topluluklarda toprağın ne kadar ônemli olduğu 

bilinmektedir. Ziraatin yanında hayvancılık da ônem kazanmıĢ ve Chuolular daha Shang Sülalesi 

zamanında ordu komutanlarına çeĢitli hayvan adlarını unvan olarak vermiĢlerdir. Bu durum da onların 

hayvancılıkla ne kadar ilgilendiklerini gôstermektedir. Ayrıca, Choular Dônemi‟nde “Hayvancılık 

Bakanlığı” da kurulmuĢtur. Bu bakanın gôrevleri arasında yayla düzenlemesi yapmak ve bilhassa at 

beslenmesi hakkında kararlar almakta vardır. 

�in kaynaklarında, Chou Sülalesi‟nin kendilerine “Batı Topraktakiler” ismini verdiklerini 

gôrüyoruz. Bu ne anlama gelmektedir? “Batı” anlamı bütün �in tarihi boyunca daha çok kendilerinden 

batıda ama Orta Asya ile iliĢkili ve daha çok Türklerin oturdukları yerlerle ilgili olarak sôylenmiĢtir. 

“Batı Toprakları” hele milattan sonraki devirlerde iyice belirgin bir hal almaktadır. Bu durumda bize 
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Chou Sülalesi‟ni kuranların �inli olmadıkları hakkında en ônemli ip uçlarından birisidir. 

Choulular Devleti kurmak için mücadele ettikleri dônemlerde, askeri teĢkilatlarında “BinbaĢı” ve 

“YüzbaĢı” unvanlarını kullanmıĢlardır. Bu unvanlara baktığımızda daha sonraki dônemlerde de 

Hunlar, Avarlar, Gôktürkler ve Moğollar tarafından da kullanılmıĢtır. Bu askeri teĢkilatlanma Ģayet 

�inlilerin bir hususiyetleri olsaydı daha sonraki dônemlerde de kullanılmıĢ olması lazımdı. Fakat bu 

sisteme Han Sülalesi‟nden sonra �inlilerde rastlamıyoruz. Choular, devletlerini kurduktan sonra, 

beylere toprak bağıĢlamıĢlardır. Tarlaları ve toprakları içinden geçen dere, çay gibi sularla 

parçalayarak, beylerin mevkisine gôre dağıtmıĢlardır. OnbaĢı rütbesindeki bir kiĢi, geniĢliği ve derinliği 

bir buçuk metre olan bir nehre, beĢ kilometre karelik bir toprağa; BinbaĢı, geniĢliği ve derinliği dôrt 

metre büyüklüğündeki nehre ve elli kilometre karelik bir toprağa; TümenbaĢı ise, geniĢliği ve derinliği 

beĢ buçuk metre büyüklüğündeki bir nehre, beĢ bin kilometre karelik bir toprağa sahiptir.33 

Choulular, �in tarihinde ilk olarak gôğe inanan bir toplum olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

ġamanizm‟de bulunan tanrıcılık inancı da burada rastlanmaktadır. Gôrüldüğü gibi, Choulular ve Chou 

Devleti, �in topraklarındaki diğer kavimler ve devletler ile çeĢitli konularda farklılıklar gôstermektedir. 

Sôz konusu Chouların, Proto Türklere daha yakın oldukları ortaya çıkmaktadır. Fakat Ģu da bir 

gerçektir ki, Chou hanedan soyu, Proto Türk olmasına rağmen, �in‟in iç bôlgelerine yerleĢtikten 

sonra, zamanla kendi kültürlerinden uzaklaĢmıĢlardır. 

Chouların devlet yapısı, Hsia ve Shanglardan farklılık gôsterir. Chou hükümdarı, ôzellikle ilk 

karısının oğlunu veliaht olarak seçince, aile kanunu ortaya çıkmıĢtır. �lüm ve ôrf adet gibi kaideler 

ĢekillenmiĢtir. Chou hükümdarının çocukları ve yakın akrabalarının çocukları, yüksek mevkilere 

gelmiĢlerdir. Hükümdar kendini “Tanrının oğlu” diye kabul etmektedir. Vezirler ve üst düzeydeki 

gôrevliler de “bey” olarak kabul edilmiĢlerdir. Chouların ibadetleri de Hsia ve Shanglılarınkine 

benzememektedir. Hsia ve Shang hükümdarlarında “Tanrının oğlu” unvanı yoktur. Choular Tanrıya 

taparlar, Shanglar ise her Ģeye taparlardı. Hsia ve Shang dôneminde, evli kadınların ve kızların 

soyadı yoktu. Fakat, Choular zamanında, aynı soyadlı kiĢilere evlenme yasağı konmuĢ ve evli 

kadınlar ile kızlar, soyadı kullanmağa baĢlamıĢlardır.34 Shang Dônemi‟nde ceza kanunlarında sadece 

katil, hırsız ve tecavüz edenlere ait cezalar vardır. Chou Dônemi‟nde ise, dostluğa ihanet eden, aileye 

ve hükümdara sadık olmayan kiĢiler için de cezalar konulmuĢtur.35 Bütün bu yukarıdan beri izah 

ettiğimiz ôzellikler ve proto Türk kabilelerini takip edebildiğimiz ôlçüde, Chouların Hsia ve 

Shanglardan ayrı olduğunu hem kabileler nazarında hem de kültür bakımından sôylememiz doğru 

olacaktır. 

Chou dônemindeki Türk kavimlerini incelersek bunların arasında Chüan-jung, jung ve Tilerin çok 

ôn plana çıktığını gôrmekteyiz. Zaten bu kavimleri biraz daha irdelemek, bize Choular hakkında daha 

sağlıklı bilgilere ulaĢmamızı sağlayacaktır. 

Ch‟üan-jung, “Kôpek Jung” anlamında ve M.�. 10. yüzyıldan itibaren bilgi alabildiğimiz bir 

kavimdir. Chou Devleti ile devamlı savaĢ iliĢkisinde olan bu kavim, Chouların kendi iç mücadeleleri 
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sebebiyle devletin kuzeybatı bôlgelerini tamamen ele geçirmiĢtir. Bir derebeylik devleti iken M.�. 8. 

yüzyıldan sonra kuvvetlenecek olan Ch‟in Devleti zaman zaman Choulara yardım etmiĢ fakat Choular 

Ch‟üan-jungların bu saldırılarına karĢı koyamamıĢlar ve yıkılmıĢlardır.36 

M.�. 750 senesinde Ch‟inliler, Chou Devleti‟nden kalan bôlgelerinde Ch‟üan-junglarla 

savaĢmıĢlar ve onları yenmiĢlerdir. Bôylece bütün bu bôlgeler Ch‟inlilerin eline geçmiĢtir. Ch‟inliler 

bundan sonra güçlenmeğe baĢlamıĢlar ve M.�. 746 senesine gelindiğinde �in toprakları üzerindeki 

bütün devletleri ortadan kaldırarak Ch‟in Ġmparatorluğu‟nu kurmuĢlardır. Bu tarihten sonra da Ch‟ün-

junglar tarih sahnesinden silinmiĢlerdir.37 

Jung kavminin sôzlük anlamı “asker ve silah”tır. Daha sonra ise, “savaĢ ve savaĢ arabası” 

anlamını almıĢtır. Yine bu devrin kaynaklarında aynı ismin “kesip ôldürmek ve vahĢi” anlamına da 

geldiğini gôrüyoruz. SavaĢçı bir kavim olduğunu bildiğimiz Junglara bu isimlerin kendileri tarafından 

mı yoksa �inliler tarafından mı verildiğine dair kesin bir bilgi olmamasına rağmen, �inlilerin bu 

kavimden korktuğu ve nefret ettikleri için bu ismi verdiklerini sôylemektedirler.38 

Jungların ne zaman tarih sahnesine çıktıkları hakkında �in kaynaklarındaki bilgiler karıĢıktır. 

Wang kuo-wei‟in araĢtırmasına gôre, Junglular, Hsün-yü ve Hsien-yünlerin ortadan kalkmasından 

sonra onların yerini almıĢtır. Kaynaklar Jungların �in‟in kuzeyinde yaĢadığını ve “Kuzey Jung”lar 

dendiğini kaydetmektedir. M.�. 650 senesine gelindiğinde, Kuzey Junglar tarih sahnesinden silinmiĢ 

ve “Batı Junglar” ortaya çıkmıĢtır. Bu durum ise, Junglar hakkındaki araĢtırmaları zorlaĢtırmıĢtır. 

Kuzey Junglar, eski Proto Türk tipinde olup, Batı Junglar ise, daha ziyade Tibet tipindedir. Fakat 

bu her iki tipi de birbirinde ayırmak bir hayli zordur. �ince kaynaklarda bunların hepsine Jung 

denilmiĢtir.39 Choular, �in‟in kuzeybatısından doğusuna gôç ettikten sonra, kuzeybatıda yaĢamıĢ 

olan Junglar, Choular için batı olmuĢtur. Dolayısıyla karıĢıklık buradan çıkmaktadır. Batı Jung kavmi 

içinde Tibet unsurları da vardır. Jungların oturdukları yer için bir �in kaynağı “Chouların kalesinin batı 

kapısının dıĢarısındadır” diye yazmaktadır. Bir baĢka �ince eserde “Dokuz Yiler, Sekiz Tiler, Yedi 

Junglar ve Altı Manlarla dünyayı oluĢturuyoruz” diye kayıt vardır. Yine bir baĢka eserde, “Chung-kou 

(�in‟in orta bôlgeleri) halkları, doğudakilere Yi, güneydekilere Man, batıdakilere Jung, kuzeydekileri Ti 

olarak adlandırıyorlardı” demektedir.40 Esasında Jung Kavmi içinde Türk, Tunguz ve Tibet 

unsurlarının hepsini birden içeren bir kavimdir. Bu konularda araĢtırma yapmıĢ olan Eberhard, 

bunların hepsinin Batı Jung olduğunu veya Tibetlilerin ataları olduğunu kaydetmektedir.41 ġu noktayı 

bir daha belirtmeliyim ki, Jungların tümü asla sadece bir bôlgede Eberhard‟ın iĢaret ettiği gibi, sadece 

�in‟in batısında yaĢamamıĢlardır. �in‟in kuzeyinde oturan Junglar daha çok Türk unsuru taĢımıĢlar, 

�in‟in batısında oturanlar ise Tibet unsurunu. Bu arada �in‟in kuzeydoğusundaki Junglar da Tunguz 

unsurunu taĢımıĢlardır. Bu kavimlerin yaĢadıkları bôlgeleri ve tarihleri çok iyi takip ettiğimiz zaman bu 

yukarıdaki sonuç ortaya çıkmaktadır. Mesela Eberhard aynı hatayı, Proto Türk olduğundan hiç 

Ģüphemiz olmayan “Ti”ler için de yapmıĢtır. Bu Ti kavmini içinde Tibet unsuru da taĢıyan diğer Ti 

kavmiyle karıĢtırmıĢ ve Tunguzlara bağlamıĢtır.42 Bir an için bunun bôyle olduğunu düĢünürsek o 

zaman, Ting-ling, Kao-che ve Ti-lileri izah etmemiz imkansız ve bu yukarıdaki üç kavmin çeĢitli 
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zamanlarda kurduğu Türk devletlerini, Hun, Gôktürk ve Uygurların kôkenlerini izah etmemiz 

imkansızlaĢmaktadır. 

Ch‟üan-Junglar tarafından Chou Devleti yıkılıp, yerine “Doğu Chou” Devleti kurulduktan sonra, 

�in topraklarındaki derebeyi devletleri güçlenerek topraklarını geniĢletmeğe baĢlamıĢlardır. Chou 

Devleti bir kukla haline geldikçe, güçlenen derebeyi devletlerinin oyuncağı durumuna düĢüyordu. 

Derebeylik devletlerinin Ģiddetli toprak yağmalaması sonucu, bu devletler kuzeybatıda yaĢayan Türk 

kavimleri ile karĢılaĢmıĢlardır. Bir yandan kuzeylilerin güneye inme istekleri, diğer yandan güneylilerin 

toprak kazanma hevesleri bu iki gücü devamlı karĢı karĢıya getirmiĢtir. Derebeylik devletleri arasında 

anlaĢmazlıklar olsa bile, kendi ırk ve tipine benzemeyen bu kuzeylilere karĢı birleĢmiĢler ve bu 

birliktelik Jungların tarih sahnesinden silinmesine yol açmıĢtır. 

Tiler hakkında ilk olarak kaplumbağa yazıtlarında ve tunç yazıtlarında rastlıyoruz. En eski �ince 

sôzlükte anlamı “Kırmızı Ti‟ler kôpek soyundandır. Ti, çirkin ve pis” anlamındadır. Bir baĢka �ince 

sôzlükte ise, kuzeylilere verilen bir ad olup anlamı “uzak”tır. ”Ti” kelimesinin �ince de iki türlü yazılıĢı 

vardır. Bunlardan birincisinin anlamı daha ziyade “kôpek ve yırtıcı hayvan”, ikinci ise, “uzun kuyruklu 

kuĢ, kuĢ ve kuĢ tüyü” anlamlarına gelmektedir.43 Dolayısıyla hangi anlamı alırsak alalım Türklerle bir 

bağlantısının olabileceğini sôyleyebiliriz. Bilindiği gibi, Türklerin kurttan ve geyikten baĢka yırtıcı kuĢlar 

olan kartal, doğan ve sungur gibi kuĢları sembolize ettikleri bilinmektedir. Bunlardan en çarpıcı ôrnek 

Uygurlar zamanında yaĢanmıĢtır. 789 tarihinde Uygur kelimesinin �incesi olan “Hui-he” kelimesi “Hui-

hu” olarak değiĢtirilmiĢ ve bu durum T‟ang hükümdarına anlatılırken, “Hui-hu”nun “dolaĢan Ģahin” 

anlamında olduğu sôylenmiĢtir.44 

Kuzey Devletleri Tarihi (386-581) Kao-Ch‟e (Yüksek arabalılar) Bôlümünde: “Kao-ch‟eler, çok 

eski zamandaki Kırmızı Tilerin soyundandır. Ġlk adı Ti-lidir. Kuzeyliler T‟ieh-le diyorlardı. �in 

bôlgesindekiler ise, Kao-ch‟e veya Ting-lin diyorlardı. Dilleri Hunlarınkine benziyordu. Bu kavimde Ti, 

Yuan-hu (Uygur), Hu-lü, Yi-chin gibi etnik gruplar vardı” diye yazmaktadır.45 Bu ifadeye gôre Kırmızı 

Ti‟ler daha sonra devlet kurmuĢ olan Uygurların atalarıdır diyebiliriz. �in‟de yapılan bir baĢka 

araĢtırmaya gôre, Ti ve Junglar Hun milletini oluĢturan kavimlerdir. Bir baĢka �in kaynağında Ģunlar 

yazılıdır: ”Ch‟i-hu‟nun diğer adı Pe-luo-ch‟ı olup, Chin Dônemi‟ndeki (265-420) Hunların bir boyu 

olmalıdır. Bazı kimseler, Ch‟i-hu‟ların Shang-jung (dağ Jungları) ve Kırmızı Tilerin ataları olduğunu 

sôylerler. Dilleri de kuzeylilere benzer” diye yazmaktadır.46 Bir �inli araĢtırmacı da Ģunları 

yazmaktadır: “Ch‟i-hular, eski beyaz Tilerin bôlgesinde yaĢamakta idi. Onların yüzü ve baĢı, „Hu‟ 

gibidir. Dili ise, �incedir. Tipi ve karakterleri de „Hu‟ya benzemektedir.”47 Burada karĢımıza çıkan „Hu‟ 

kavmi için de pek çok araĢtırma yapılmıĢtır. Bunların içinde hiç Ģüphesiz Wang kuo-wei‟ en ôn sırayı 

almaktadır. Bu konuda Ģôyle demektedir: “Hu, �in‟in kuzeybatısında yaĢayan, gôzü çukur, burnu 

yüksek, gür sakallı ve bıyıklı, �inlilere benzemeyen etnik gruplara verilen bir addır.”48 Bu ifadeden 

hareketle, yukarıda gôrdüğümüz Ch‟i-hu da “Hu” tipinde olduğuna gôre, Ch‟i-hular muhakkak ki 

sakallı, yüksek burunlu ve gôzleri çukurdu. Buna gôre Ch‟i-huların atası Tiler tipindeydi.49 

M.�. 771-223 yılları arasında �in topraklarında yaĢamıĢ olan Chou Sülalesi‟ne bağlı derebeylik 
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devletleri ve kabileleri, yavaĢ yavaĢ güçlenmiĢ ve Chou Sülalesi‟ni kukla haline getirmiĢlerdir. Aynı 

zamanda da, toprak kazanma mücadeleleri yüzünden birbirlerine düĢmüĢlerdir. Bu dônemde bir de 

kuzeyden gelen Jung ve Ti kavimlerinin saldırılarına uğramıĢlardır. Bôylece, Chou Sülalesi 

zamanında ki �in‟in orta bôlgesindeki toplumlar, dôrt taraftan gelen baskıyla, “Chung-kuo” yani “Orta 

memleket” anlamında olan bir anlayıĢı ortaya çıkarmıĢlardır. Kendileri dıĢındaki, dôrt taraftakileri 

uygar olarak gôrmeyen derebeyi devletleri, onları dıĢlamaya çaba gôstermiĢlerdir. Derebeyliklerin, 

Jung ve Ti kavimlerine karĢı oluĢturduğu bu birlik, daha sonra Ch‟in Devleti tarafından toprakların 

birleĢmesine yol açmıĢ ve Han Sülalesi (M.�. 222) zamanında da maddi ve manevi unsurlarla 

oluĢturulan bir birliğe dônüĢtürülmüĢtür. ĠĢte bu durum, �in milletinin temelini teĢkil etmiĢtir. 

Derebeylik devletlerinde ortak birliğin yükselmesiyle birlikte, Jung ve Ti kavimlerini de daha 

yakından tanımaya baĢlamıĢlardır. Bu dônemde yazılan Li-Chıh isimli eserde Ģunlar kaydedilmiĢtir: 

“Chung-kuo (Orta memleket), Jung ve Ti gibi, beĢ bôlgedeki insanlar dünyayı oluĢturmaktalar. 

Batıdaki insanlara Jung deniliyordu. Bunlar saçlarını kesmezler, deriden elbise giyerler ve hububat 

yemezlerdi. Kuzeydeki insanlara da Ti deniliyordu. Bunlar, kuĢ tüyü ve hayvan tüyünden (derisinden) 

elbise giyerler. Mağarada yaĢıyorlardı. BeĢ bôlgedeki insanların dilleri birbirlerinden farklıdır. 

Birbirlerini anlamak için tercüman gerekiyordu. Batı insanlarının dilini tercüme eden kiĢinin adı Ti-t‟i, 

kuzey insanlarının dilini tercüme eden kiĢinin adı da Yi‟dir”.50 Bir baĢka araĢtırmada da Ģunlar 

yazılıdır: “Dôrt taraftaki insanlar �in‟in orta bôlgelerine geldiklerinde, ancak tercüman vasıtasıyla 

anlaĢabiliyorlardı. Bunlar birbirlerine benziyorlar ama dilde anlaĢmaları çok zordu”.51 

Bu kavimlerin tipleri ve yaĢayıĢları hakkında da �in kaynaklarında bilgiler bulunmaktadır. 

“Batılıların yüzü diğer bôlgedeki insanlara benziyor, hareketleri ağır, boyunları etli, baĢları dik 

yürüyorlardı. Cesur ve merhametsizdiler. Bu yerler darı yetiĢtirmeğe uygundur. Burada Tibet ôküzü ve 

gergedan çoktu. Kuzeylilerin ise vücut yapıları geniĢ, boyunları kısa, omuzları kalın ve geniĢ, kalçası 

aĢağıya sarkıktır. Bu insanların zekası yoktu. Hayvanları yiyerek yaĢıyorlardı. Kôpek ve atları 

çoktur”.52 “Batı bôlgesinde maden ve yeĢim taĢı boldur. Kum ve taĢ fazla olup, gôk ve yerin birleĢtiği 

yerdir. Halklar yüksek tepelerde yaĢarlar. Ġklimi sert, rüzgarı çoktur. Halk, tüy ve ağacın lifinden 

yapılan elbise giyerler. Yağlı ve kuvvetli yerler. Bu nedenle hasta olmazlar. Hastalıklar ancak vücudun 

içinden kaynaklanıyordu. Sert bitkilerle tedavi edilirlerdi. Sert bitkilerin kullanılması Batı‟dan bize 

gelmiĢtir. Kuzey bôlgesi gôk ve yerin karanlık bôlgesidir. Bu bôlge yüksek olup, halk burada 

yaĢıyordu. Soğuk rüzgarda yer buz tutuyordu. Halk kolayca her yerde yaĢayabiliyordu. Sütlü ürünler 

yerlerdi. Soğukluk içlerinde saklandığı için, kolayca mide ve bağırsak hastalıklarına yakalanabilirlerdi. 

“Ai” bitkisi ile dağlama yapılması uygun bir tedavi yôntemidir. Bu nedenle bu dağlama yôntemi bize 

Kuzeylilerden gelmiĢtir”.53 

�inlileri hem siyasi yônden hem de yaĢayıĢ biçimleri yônünden epey meĢgul etmiĢ olan Jung ve 

Tiler, �inliler tarafından istenmeseler bile, zamanla küçük topluluklar halinde bile olsa �in 

topraklarında oturmuĢlardır. Dolayısıyla, �in kaynaklarında oturan bu gruplar, oturdukları yer ismine 

kavim adları da ilave edilerek kaynaklara geçmiĢtir. Bugünkü, Kan-su, Shan-hsi, He-nan, He-pei gibi 

bôlgelere hakim olmuĢlar ve �in‟in orta bôlgelerindeki insanlar için tehlikeli olmağa baĢlamıĢlardır. �in 
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içlerinde yaĢamaya baĢlayan bu Jung ve Ti grupları zamanla asimile olmuĢlardır. Bu gruplar �in‟in 

içinde yerli halkla birlikte yaĢamıĢ ve daha sonra kurulan Han Sülalesi‟nin de içine karıĢmıĢlardır. 

Hatta �in hükümdarlarının kızlarıyla da evlilikler yapmıĢlar ve devlet içinde ônemli yerlere 

gelmiĢlerdir. Bunların arasında �in veziri olan bile vardır. Bu gruplar eski alıĢkanlıklarını bırakıp 

yerleĢik hayata geçmiĢler ve soyadı kullanmaya baĢlamıĢlardır. 

Beyaz Tilere mensup olan Hsien-yüler tarafından kurulan Chung-shan Devleti, tıpkı Chou 

Sülalesi gibi, hükümdarı, vezirleri, bakanları ve ordusu olan bir devletti. Bu teĢkilatlar onlara devlet 

statüsü vermiĢtir. 1974 yılında bu devletin yaĢadığı bôlgede yapılan kazılarda on binden fazla eĢya 

ortaya çıkmıĢtır. �lüyle birlikte gômülen çeĢitli eĢyalar, mezar yapısı ve yazılarının değiĢikliği, 

kendilerinin bir kuzey kavmi olduğunu gôstermektedir. Bu buluntulardan elde edilen eĢyalar içinde 

balta, mızrak, kılıç ve oklar bulunmuĢtur. �in‟in orta bôlgelerine gelen bu Jung ve Ti grupları, buraya 

at kültürünü, savaĢ elbiselerini de beraberinde getirmiĢlerdir. Ayrıca bu bôlgelere, biber, soğan ve 

fasulye gibi tarım ürünlerini de tanıtmıĢlardır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Han Sülalesi kuruluncaya kadar, �in‟in orta bôlgelerinde Proto 

Türkler yaĢamaktadırlar. Hatta onlar orada bir devlet dahi kurmuĢlardır. Jung ve Tiler kendi 

kültürlerden pek çok unsuru bu topraklara taĢımıĢlar ve �in kültürünün içine sokmuĢlardır. 

Gôçebelikten uzaklaĢıp, yeni yerleĢim bôlgelerine gelen bu kavimler, zamanla yerleĢik hayata 

geçmiĢler ve asimile olmuĢlardır. 

T‟o-palar (Tabgaçlar) 

�in tarihinin en karıĢık bir dôneminde yaĢamıĢ ve devlet kurmuĢ olan bu kavim hakkında kendi 

tarihçilerimiz içinde bir birlik kurulamamıĢtır. Devletin ismi çeĢitli Ģekillerde yazıldığı gibi, bu devleti 

kuran kavmin kimlerden olduğu da daima münakaĢa konusu olmuĢtur.54 Bizim tarihçiliğimizde, bu 

devleti kuran kavmin Türklerden oluĢtuğu hakkında yaygın bir kanaat vardır. Bana ôyle geliyor ki, bu 

durum Ebarhard‟ın çalıĢmalarından kaynaklanmıĢ ve diğer tarihçilerimiz de bu kanaata uymuĢlardır. 

“T‟o-palar esas itibariyle Türktür; ve onlara en çok Hsiung-nularla Hsien-piler karıĢmıĢtır. Biz, bu 

kuzey kavimlerinin etnik mensubiyeti hakkındaki hükümlerimizde daima bugünkü milli birlik hakkındaki 

fikirlerimizden azade kalmalıyız. Bu Tobalarla burada zikredilenler zaten bir millet değildirlerki. 

Burada, etrafına bir çok kabilelerin toplanmıĢ olduğu bir esas kabile bahis mevzuudur. Tobaların bu 

esas kabilesinin Türk olduğu zannediliyor. Bu „birlikler‟e mensup olan diğer kabileler muhteliftir. 

Tobalara bir çok Türk kabileleri de ilave olunuyor, fakat Moğol, belki de Tonguz ve belki de henüz 

daha tahlil edemediğimiz birçok baĢka kabilelerde karıĢmıĢtır. Bilahara Moğol Devleti‟nde yalnız 

Moğolca konuĢulmayıp Türkçe de konuĢulduğu gibi bu kabilelerin muhtelif dillerle konuĢmuĢ olmaları 

da muhtemeldir. Bunlar bir milletten ziyade siyasi bir birlik, bir kabile ittifakı, bir kabile birliği teĢkil 

ediyordu”.55 

Orta Asya Türk tarihine kurduğu Sinoloji Bôlümü ve akademik çalıĢmalarıyla çok Ģey 

kazandırmıĢ olan Eberhard‟ın bu yukarıdaki cümlelerini teker teker ele alınıp incelenmesi lazımdır. 
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Bilhassa Türkiye‟de hiç tanınmayan ve dünyada henüz geliĢme gôsteren bir sahada, 1947‟ler de 

yazılan bu satırlar irdelenmeğe ve üzerinde yeniden düĢünülmeğe muhtaçtır. Eberhard, Türk dediği 

Tobalara, Hsiung-nu ve Hsien-peilerin karıĢtığından bahsetmektedir. Hsiung-nular hemen hemen 

bütün tarihçilerin ortak gôrüĢü olarak içlerinde Proto Türk, Proto Moğol, Tibet ve Tunguzlar ile bazı 

küçük boyların oluĢmasından meydana gelmiĢ bir federasyon veya kabileler birliğidir. Bizim 

açımızdan bunların en ônemli hususiyetleri, -Batı tarihçilerinin bazılarının itirazları saklı kalmak 

Ģartıyla- Hun Devleti‟ni kurmuĢ olmalarıdır. Bu Hun Devleti de kurulan ilk Türk kôkenli devlettir. Hun 

Devleti‟nin oluĢumu problemlerine burada girmeğe lüzum yoktur. Konumuz dıĢındadır. Hsien-peiler 

ise, yine Eberhard‟ın sôzleriyle “Proto-Moğol”56 olup Hsiung-federasyonu içinde yer almıĢtır. 

Eberhard, Tobaların Türk oldukların sôylerken hangi gruba mensup olduklarından kesinlikle sôz 

etmiyor. ġayet kurucular arasında Türklerden bahsetmeyip sadece Hsiung-nular tarafından 

kurulduğunu sôyleseydi belki daha isabetli olurdu. �ünkü bu grubun içinde nasıl olsa Hsien-peiler 

bulunmaktadır. Tobaların kôkenleri hakkında bizde bazı tarihçilerimiz Ģüpheyle de olsa Hsien-

peilerden bahsetmelerine karĢılık, hemen hemen bu mevzuu da araĢtırma yapmıĢ olan Batılı tarihçiler 

Tobaların kôkenlerinin Hsien-peiler olduklarını yazmaktadırlar.57 Eberhard yazısında devamla “Bu 

Tobalarla burada zikredilenler zaten millet değildiler ki” diyor. Bu cümle ile neyi ifade etmek istediğini 

anlamak zor. ġayet Tobaları kendi değimi ile “Türkler” kurduysa, bunlar “millet” değil mi? Eberhard 

devamla “Bilahara Moğol Devleti‟nde yalnız Moğolca konuĢulmayıp Türkçe de konuĢulduğu gibi bu 

kabilelerin muhtelif dillerle konuĢmuĢ olmaları da muhtemeldir.” diyor. 

Türk olduğunu sôylediği Tobalardan bahsederken birdenbire Moğol Devleti‟nden bahsetmesinin 

sebebi nedir? Moğolların 13. yüzyıldan sonra Türkçe de konuĢtukları bilinmektedir. Ancak bu zamana 

kadar Moğol-Türk kültürel yakınlaĢması gerçekleĢmiĢ olduğunu unutmamak lazımdır. Bu konu da bu 

yazının içeriğinin dıĢında kaldığı için üzerinde durulmayacaktır. 

�inlilerin T‟o-pa dedikleri topluluğa Türkler Tabgaç demiĢlerdir. Orhun kitabelerinde Tabgaç 

kelimesi geçmektedir. Tabgaç tabiri burada �in anlamında kullanılmıĢtır. Bu kelime, bir unvan olarak 

Karahanlılarda da kullanılmıĢtır.58 To-palar kimdir sorusunu iyi anlayabilmek için bu devletin kuruluĢ 

tarihinden biraz ôncelere gitmek lazımdır. Bilindiği gibi takriben üç asır Asya‟da egemenlik kuran 

Hsiung-nular (Hun) M.S. 48 tarihinde Güney ve Kuzey Hsiung-nular olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır. 

Konumuz itibariyle bizi ilgilendiren Kuzey Hsiung-nuları, �inlilerin ve Doğu‟da yeni yeni güç kazanan 

Hsien-peilerin ve Ting-linglerin hücumuna uğrayarak Orhun Nehri civarındaki oturdukları bôlgeleri terk 

ederek Batı‟daki Ġli Nehri yôresine gôç ederler. Terk edilen bu topraklar, gôç etmeyerek burada kalan 

Hsiung-nular ile Hsien-peilerin eline geçer. ĠĢte bizi ilgilendiren hadiseler bu tarihten sonra ve bu 

topraklar üzerinde baĢlar. 

�in kaynaklarının bize verdiği bilgilere gôre Hsien-peiler, Tung-hu boylarının bir koludur.59 

Tung-hular içindeki Hsien-peiler 2. yüzyılda T‟an-shih-huai isimli bir liderle siyasi bir birlik kurar. Bu 

birlik hemen hemen Hsiung-nularınkine benzer bir ôrgütlenme yapısındadır. Egemenlik alanları orta, 

doğu ve batı olarak üçe bôlünmüĢtür. 3. yüzyıla gelindiğinde, Hsien-peilerin içinde bir boy olan ve 

“Orta” bôlümde bulunan olan Mu-junglar Doğu‟ya doğru gôç etmiĢlerdir. Mu-jung kavmi ve lideri 
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tarafından bugünkü Hopei civarında yeni bir devlet kurulmuĢ ve ismi de “Yen” olmuĢtur. Daha 

sonralarda ise, ”�nceki Yen”, ”Sonraki Yen”, “Kuzey Yen” ve “Güney Yen” olarak anılmıĢlardır.60 Batı 

bôlümündeki Hsien-peilerin içinde bir boy olan T‟o-palar ise Chieh-fen isimli bir ônderin idaresinde 

Güneye gôç ederek, Moğolistan‟daki Hsiung-nuların eski toprakları üzerine yerleĢir ve daha sonra 

�in‟in kuzeyindeki Shan-hsi ve Ho-pei bôlgelerine gelirler.61 ĠĢte bizim konumuz olan T‟o-paların 

ortaya çıkmasını bu noktadan itibaren artık daha rahat takip edebiliriz. 

258 senesinde Yin Shan bôlgesinden Doğu‟ya gôçen T‟o-palar bu sıradaki ônderleri Li-wei 

yônetiminde bir kurultay toplayarak Sheng-le Ģehrini kendilerine yônetim merkezi yaparlar. Bu 

dônemde T‟o-paların Hsien-peiler de olduğu gibi yine üçe bôlünerek Doğu, Orta ve Batı Ģeklinde idare 

edildiğini gôrüyoruz. 

Han Sülalesi‟nin 220 senesinde sona ermesiyle birlikte �in tarihinin belki de anlaĢılması en zor 

takriben 4 asırlık bir sürece girilmiĢtir. Bu 4 asır müddetince �inliler ile Kuzey kavimleri arasındaki 

savaĢlar ve kültürel iliĢkiler çok ônem kazanmıĢtır. Han Sülalesi‟nin yıkılmasında en ônemli etken olan 

Hsiung-nular (Hun), �in‟in ilk dônemlerinden beri kendilerinin dıĢındaki kavimler için güttükleri bir 

siyasete maruz kalmıĢlardır. Son Han imparatoru, Shansi‟de geniĢ bir bôlgeyi Hsiung-nulara otlak 

olarak vermiĢ ve etrafında bulunan küçük Ģehir idarecileri vasıtasıyla da bunları kontrol altında tutmayı 

tasarlamıĢ ve eskiden olduğu gibi Hsing-nuların burada �inliĢebileceklerini ümit etmiĢlerdir. Fakat 

kalabalık bir nüfusa sahip olan Hsiung-nular bu devirde �inlileĢmedikleri gibi, �inlilerin zayıflığından 

istifade ederek burada ufak bir devlet kurmuĢlarıdır. Bu karıĢıklıklardan faydalanan ve ônceleri �in 

topraklarına yerleĢmiĢ olan Hsiung-nular �inlilere karĢı isyan ederek Kuzey �in‟de “�nceki Chao” 

ismiyle bir devlet kurarlar. Takriben 4 asırlık Kuzey �in bôlgelerine yerleĢmiĢ olan içlerinde Türklerin 

ve Hsien-peilerin olduğu 19 Hsiung-nu kabilesinin �inlilerle olan mücadelesinin dônemidir. Bu 

dônemin bir baĢka ônemli noktası da, her ne kadar �inliler üçüncü yüzyıldan ônce Budizm‟le tanıĢmıĢ 

olsalar bile, bu dônemde Budizm, �inlilerin kültür hayatlarında çok ônemli değiĢiklikler meydana 

getirmiĢtir. Yeni kültür ôğelerinin �inliler tarafından tanınmasına yol açan Budizm, o zamana kadar 

yalnız �in‟in bir kültür merkezi olduğunu düĢünen �inlilerin, artık Batıda da bir kültürün olduğunu 

kabul etme noktasına getirmiĢtir. Daha ônce Ģehir ve zirai kültüre sahip olmadıklarını, sadece 

hayvancılıkla meĢgul olduklarını düĢündükleri Kuzeylileri, kendilerine Budizm çeĢitli ôğelerini tanıtan 

bu insanları yakından tanımalarına fırsat vermiĢ ve belki de Budizm yüzünden fikri alanda 

geliĢmelerine yol açmıĢtır. Hatta bu devirde artık �in imparatorlarının “Gôğün oğlu” olma büyüklüğü 

de ortadan kalkmıĢtır. 

�inlilerin Hsiung-nularla yaptıkları mücadeleler sırasında kendilerine yardım etmiĢ olan T‟o-palar 

mükafatlandırılarak 310 yılında, bir T‟o-pa beyine �inliler tarafından Tai bôlgesindeki topraklar ile “Tai 

Beyi” unvanı verilmiĢtir. Bu T‟o-palar kuzeyde bulunan kendi soydaĢları olar diğer T‟o-palar ile ve yine 

Kuzey �in‟de Tibetliler tarafından kurulan �nceki Ch‟in Devleti ile mücadele etmiĢlerdir. Tibetlilerle 

yapılan bu mücadele sonucunda T‟o-palar yenik düĢmüĢ ve kurdukları ilk siyasi birlik ortadan 

kalkmıĢtır. 
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T‟o-paların ikinci ve asıl büyük siyasi birliği, �inliler tarafından “Pei-wei” (Kuzey Wei) diye de 

adlandırılan 386 yılında T‟o-pa K‟uei tarafından kurulmuĢtur. Tibetliler tarafından kurulan �nceki Ch‟in 

Devleti‟ni �inliler ortadan kaldırdıktan sonra bundan faydalanan T‟o-pa K‟uei baĢa geçmiĢtir. Kısa 

sürede büyük askeri baĢarılar elde eden T‟o-pa K‟uei Kuzey‟de ônemli bir güç haline gelmiĢtir. 395‟te 

Doğu‟da Hsien-peiler tarafından kurulan Yen Devleti‟ni ortadan kaldırmıĢtır. Yine bu dônemin ônemli 

kiĢilerinden olan T‟o-pa Tao zamanında devletin kuvveti en üst noktaya gelmiĢ ve bütün Kuzey �in 

T‟o-paların eline geçmiĢtir. Sarı Nehir bôlgelerine kadar hakim olan Tobalılar T‟ai-wu Dônemi‟nde 

(424-452) en parlak dônemlerini yaĢamıĢlardır. Ġleriki yüzyılda büyük bir güç olacak olan Moğol Juan-

juanları mağlup etmiĢler, Kuça, KaĢgar, KaraĢar ve Turfan Ģehir devletlerini kendilerine 

bağlamıĢlardır. Bu baĢarıları sağlayan T‟ai-wu, bôylece “ipek yolu”na da hakim olmuĢ ve ekonomik bir 

güç de kazanmıĢtır. Hükümdar T‟aı-wu (424-452) idaresi altındaki �in topraklarında Budist 

faaliyetlerini kontrol altında tutmağa gayret etmiĢ ve Budist tapınaklarında ayinler dıĢında din 

propoğandasını yasaklamıĢtır. Bununla beraber, Budizm‟in yaygınlaĢmasını ônleyememiĢ ve T‟o-

palıların �inlileĢmesine yol açmıĢtır.62 

471-499 tarihleri arasında devleti idare eden Wen-ti, kendini T‟o-balı olarak değil, aldığı eğitim 

dolayısıyla �inli olarak gôrüyordu. Topraklarındaki bütün yabancılara resmi yerlerde kendi dillerinde 

konuĢmayı yasak edip, bunların sadece �ince konuĢmasını emretmiĢtir. Giyim ve adetler aynen 

�inlilerinki gibidir. Bu arada hükümet merkezi Lo-yang‟a taĢınmıĢ ve bu bôlgeye alıĢamayan, hayvan 

sürülerinden uzakta kalan T‟o-ba ileri gelenleri, bu sırada bir de iĢsiz kalmaya baĢlamıĢlardır. �ünkü, 

artık �inliler onların iĢlerini yapmaya baĢlamıĢlardır. 550 senesi dolaylarında T‟o-palılar ikiye ayrılmıĢ 

ve tamamen bir �inli olarak hayatlarını devam ettirmiĢlerdir. 

To-paların idare biçimlerine gelince Ģunları sôyleyebiliriz. Gôçebe boylar birliği yônetim 

tarzından �inlilerinkine benzer hanedan tipi bir yônetim tarzına geçmiĢlerdir. GeniĢleyen topraklarını 

idare edebilmek için �in ile iliĢkilerini arttırmıĢlar ve �inlilere kendilerini kabul ettirebilmek için, �inli 

yôneticilerin desteğini almıĢlardır. �in‟de büyük toprak sahiplerini kendi yanlarına çekebilmek için 

onlara valilikler vererek kendi yanlarına çekmiĢlerdir. Fakat bu durum da toprak sahiplerinin uzun süre 

etkinliklerini sürdürmelerine yol açmıĢtır. Kendi hakimiyetleri altına giren boylara topraklar dağıtarak 

bunların gôç etmesi yasaklanmıĢ ve belli boyların belli topraklara bağlı hale gelmesini sağlamıĢlardır. 

Bôylece ônemli olan bir boya ait olmak değil, sadece üzerinde oturulan topraktı. Bu durum da eski 

geleneklerinde olan boy düzeni yerine toprağa bağlı olanların oluĢturduğu bir memuriyet sisteminin 

ortaya çıkmasına yol açmıĢ ve �in‟deki aristokrat ve feodal bir devlet yapısına benzerlik ortaya 

çıkmıĢtır. Devletin iĢleyebilmesi için lazım olan gôrevlere, soyluluğa gôre atamalar yapılmaya 

baĢlanmıĢtır. 

T‟o-paların idari sistemlerine baktığımız zaman burada memuriyetler ayırımı çok ônem 

kazanmaktadır. Memuriyet gôrevlileri içinde kendilerine t�bi olanlarla, kendi bünyelerinde olan 

kavimleri idare etmedeki baĢarılarının nedenlerini gôrmekteyiz. Halkın idaresi için gôrevlendirdikleri 

memurların gôrevleri, nasıl kuvvetli bir teĢkilat kurduklarını gôstermektedir. Bu memuriyet gôrevlerinin 

bazıları Ģunlardır: Doğu kavimleri için saray memurları, Batı kavimleri için saray memurları, Hsiung-
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nuların (Hun) idesi için saray memurları, Müzik Dairesi memurları, Tarih Dairesi memurları, mimarlar, 

arĢiv memurları, kütüphane memurları, ilaç kontrol memurları, büyük sel baskınları için memurlar, 

Ģehir kapılarını kontrol eden memurlar ve savaĢ olmadığı zamanlarda komĢu kavimlerle iliĢkileri 

ayarlayan pek çok ordu gôrevlisi bulunmaktadır.63 Bir kısmını saydığım bu memuriyetler hiç Ģüphesiz 

ki T‟o-paların ilk dônemlerinde mevcut değildir. �ünkü bu memuriyetlerin pek çoğu diğer Türk 

kavimlerinde bulunmamaktadır. Bütün bunları �in içlerine gelip buralara yerleĢtikten sonra �in devlet 

teĢkilatından ôğrenmiĢ olmaları kuvvetle muhtemeldir. Bu durum da kendilerinin ne kadar 

�inlileĢtiklerini gôsteren bir husustur. 

KuruluĢ dônemlerinde gôçebe ôzelliklerini üzerlerinde taĢıyan T‟o-palılar aldıkları toprakların 

idaresini, ikisi kendi soylarından birisi de �inli olmak üzere üç kiĢiyi askeri vali olarak atamıĢlar ve bu 

gôrevliler geçimlerini rüĢvet ve ticaret yoluyla sağlamıĢlardır. Daha sonra ise maaĢ sistemine 

geçilmiĢtir. �eĢitli gôrevlerde bulunan gerek T‟o-pa ve gerekse �inli yôneticiler, bir savaĢ sonrasında 

elde edilen kôle, hayvan ve tarlaları aralarında paylaĢırlar ve bôylece yaĢamlarını sürdürürlerdi. Fakat 

bu durum bir süre sonra feodal beyleri ortaya çıkarmıĢ ve yônetimlerde iyicene etkinlikleri artmıĢtır. 

Ayrıca bu yôneticiler ticaret ile de uğraĢıyor ve buradan da kazanç sağlıyorlardı. ĠĢte bu durum maaĢ 

sistemine geçilmesiyle ortadan kalkmıĢ ve memurların ticaretle uğraĢması yasaklanmıĢtır. Memur 

maaĢları halktan alınan vergiler ôdenmiĢtir. Bu durum da sonradan karıĢıklıklara yol açmıĢ ve yeni bir 

sistem geliĢtirilerek “�ç Muhtarlık” ve “EĢit Toprak Sistemi” uygulanmaya koyulmuĢtur.64 

ġato Türkleri 

Bilindiği gibi Sha-t‟o kelimesi, Türkçede ġato diye adlandırdığımız bir kavme �inlilerin verdiği 

isimdir. �in kaynaklarında Sha-t‟oların ataları olarak Chu-ye kabilesi geçmektedir. Chu-yeler de 

bildiğimiz kadarıyla Batı Gôktürkler idaresinde On-ok‟un Ch‟u-yueh kavmin bir koludur. Chu-ye 

kabilesi üç aĢiretten oluĢmaktadır. Ch‟u-yüehler, Chin-sha dağının (bugünkü Urumçi‟nin kuzeyinde) 

güneyinde ve P‟u-lei (bugünkü Barkôl) gôlünün doğusunda bulunan kum yığınlarının bulundukları 

bôlgelerde oturmuĢlardır. Türkçede “�ôl” kelimesinin �ince karĢılığı “Kum Yığınları” olduğundan ve bu 

kelime �incede Sha-t‟o Ģeklinde yazıldığı için bu kavmin ismi �in kaynaklarında Sha-t‟o veya Sha-t‟o 

Türkleri olarak geçmektedir.65 

Sha-t‟olar (bundan sonra ġatolar olarak metinde geçecektir) M.S. 582‟de Gôktürklerin Doğu-Batı 

Gôktürkler olarak ayrıldığında Batı Gôktürkleri içinde kalan ve o zamanlar kendilerine Chu-ye denen 

bu kabile Chu-yueh kabilesinin hakimiyeti altında yaĢamaktaydılar. 661-663 seneleri arasında 

�inlilerin T‟ieh-lelerle (Tôles?) yaptıkları savaĢta �inlilerin yanında bu savaĢa girmiĢler ve baĢarı 

kazanmıĢlardır. 741-42 senesinde ise, yine �inlilerin isteği ile, An-lu-shan isyanının bastırılmasında 

�inlilere yardım etmiĢlerdir.66 

ġatolar bir ara �tüken Uygurlarının hakimiyetinde (744-840) yaĢamıĢlar fakat çok baskı 

gôrmüĢlerdir. Uygurların bu baskılarına dayanamayan ġatolar 785-805 tarihlerinde yaklaĢık 7000 

çadırlık bir toplulukla T‟u-polulara (Tibetler) sığınmıĢlar ve çok geçmeden T‟u-polularla birlikte 



  695 

BeĢbalık Ģehrine saldırmıĢlardır. ġatolar daha sonra Kan-chou (Kansu) bôlgesinde oturmağa 

baĢlamıĢlardır. Bu arada T‟u-poluların Uygurlar tarafından mağlup edilmeleri üzerine Kansu bôlgesini 

de terk ederek daha doğuya gitmiĢlerdir. Eskiden dost oldukları T‟u-polularla araları açılmıĢ ve bunlar 

tarafından Sarı Nehrin kuzeyine yerleĢtirilmek istenmiĢlerdir. Bu duruma karĢı çıkan ġatolar �in 

himayesine girmek için yollar aramaya baĢlamıĢlardır. 808‟de T‟u-polular tarafından mağlup edilmiĢler 

ve Yen-chou (bugünkü Kansu Ģehrinin kuzeyi) bôlgesine zorunlu olarak yerleĢmiĢlerdir.67 

ġatolar iyi bir asker olduğundan �inliler onların bu ôzelliğinden bol bol faydalanmıĢlardır. Pek 

çok isyanın bastırılmasında ônemli rol oynamıĢlar ve ġato liderlerine �in imparatorları tarafından 

unvanlar verilmiĢtir.68 

T‟ang Sülalesi Dônemi‟nde (618-906) Sha-t‟olar üç kabileden oluĢmaktadır.69 T‟ang Sülalesi 

sona ermesiyle �in‟de kurulan BeĢ Sülale Devri (907-960) �in tarihi bakımından çok ônemlidir. �ünkü 

bir taraftan dıĢardan yabancı kabileler gelmiĢ, diğer taraftan da iç mücadeleler dolayısıyla, ekonomik 

ve etnik durumlarda çok ônemli değiĢiklikler olmuĢtur. Bu Sülaleye dıĢardan etki yapan iki ônemli 

kavim vardır. Birisi Türk asıllı ġatolar diğeri de Moğol asıllı Kitanlardır. ġatolar �in‟in içine girmiĢler ve 

bu beĢ sülaleden üçünü kurmuĢlardır. Bundan dolayı da pek çok savaĢ yapmıĢlar ve devlet 

kurulduktan sonra da yeni bir teĢkilat kurarak geniĢ �in topraklarını idare etmiĢlerdir. 

BeĢ Sülale Dônemi‟nde ġatoların devlet teĢkilatında pek ônemli rolleri yoktur. Bunu iki sebebe 

bağlamak mümkün gôzüküyor: Birinci sebep, nüfus azlığı. ġatolar �in içlerine girinceye kadar 

verdikleri mücadeleler dolayı nüfuz azalmasına yol açmıĢtır. Bu gôçler sırasında pek çok savaĢ 

yapmak zorunda kalmıĢlar ve sayısız ôlü vermiĢlerdir. Bir de, �inlilerle birlikte, bilhassa T‟ieh-le 

(Tôles)lere, An-lu-shan isyanına (757-764), Huang-ch‟ao isyanına (875-883) ve diğer kabilelere karĢı 

yaptıkları savaĢlar nüfus azalmasına sebep olmuĢtur. Bu tarihlerde ġatoların nüfusunun 50-100 bin 

arasında olduğu tahmin edilmektedir. Diğer yandan, hakimiyetleri altındaki �in nüfusu ise 50 milyon 

civarında idi. 

Yine �in kaynağa gôre, Sha-tolar Cengiz Han Moğol Devleti‟nde yer alan Wang-ku veya Ongut 

kavmi ile iliĢkilidir. Ongut kavmin reisi A-la Wu-ssu T‟i-chi Hu-li (Ala KuĢ Tiğit Kuri) Yen-meng Sha-

to‟nun soyundan gelmektedir.70 Ala KuĢ Tiğit Kuri‟nin torunu damat Niku-yai (Negüdai)71 hakkında 

yazılan bir mezar taĢında Negüdai‟nin T‟ang Sülalesi (618-906) son dôneminde Chin Wang unvanına 

sahip Sha-to soyundan olan Li K‟e-yung‟un neslinden olduğunu yazmaktadır.72 Moğolların baĢlangıç 

zamanına ait Sung Sülalesi elçisi Chao-hun‟un yazıdığı Meng-ta Pei-lu seyahatnamesinde (1221) Ta-

tanlar (Tatar, ancak burada Moğolları kastetmektedir) ġatoların bir baĢka soyundan geldiğini 

yazmaktadır ve Wang Kuo-wei‟nin araĢtırmasına gôre buradaki ġatolar Ak Ta-tanlarındandır (Ak 

Tatarlar).73 Tzu-chih T‟ung-chien‟e gôre, yukarda adı geçen Li K‟e-yung ve babası Li Kuo-ch‟ang 

880‟de bir karĢılamada mağlubiyete uğrayınca sülalesiyle birlikte kuzeye doğru Ta-tanlara 

sığınmıĢladır. 881‟de T‟ang Sülalesi‟nin Huang-ch‟ao isyanını bastırmak için tekrar davet edince Li 

K‟e-yung on binlerce ġato ile Ta-tanlarla yardıma gelmiĢtir.74 Yani ġatolar Moğollar Dônemi‟nde Ak 

Tatar kavmini oluĢturan temel unsur olduğu aĢikardır. 
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�inlilerden daha yüksek bir kültüre sahip olmayan ve sayı bakımından da az olan ġatoların bu 

yüzden, �in usulü devlet teĢkilatını ve �inlileri kullanmak mecburiyetinde oldukları gôrülür. Bundan 

dolayı da ġatoların kurdukları devlet tam bir �in devleti idi. 

Ġkinci sebep ise, Moğol kôkenli Kitanlarla yaptıkları devamlı savaĢlardır. Bu durum da ġatoların 

�in‟i idare etmedeki sıkıntılarına sebep olmuĢtur. 

Bu yukarıda saydığım sebepler olmuĢ olmasına rağmen, iki husus çok ôn plana çıkmıĢ ve 

ġatoların �in tarihi içindeki ônemini ortaya koymuĢtur. ġatolar genel olarak devletin merkez sivil 

teĢkilatında T‟ang Sülalesi zamanında kullanılan sistemleri aynen benimsemiĢ olmaları ve bunları 

tatbik etmelerine rağmen aĢağıda sıralayacağım iki teĢkilat çok ônemli olmuĢ ve bu devirden sonra 

kurulan Sung Sülalesi‟ne de büyük katkılar sağlamıĢtır. 

T‟ang Sülalesi zamanında, hanedan mensuplarının raporlarını alıp imparatora sunmak ve 

imparatorun karar ve emirlerini hanedan mensuplarına bildirmek için kurulmuĢ olan Shu-mi-shih 

isminde bir teĢkilat bulunuyordu.75 Zamanla bu teĢkilat bozulmuĢ, bazı imparatorlar tarafından 

tamamen kaldırılmıĢ veya teĢkilatın baĢında bulunanların gôrevleri birbirine karıĢmıĢtır. ĠĢte ġatolar 

bu teĢkilatı yeniden ele almıĢ, teĢkilatın baĢında bulunan kiĢilerin yalnızca devletin sivil iĢleri ile ilgili 

değil, aynı zamanda askeri iĢleri ile de ilgilenme ve idare etme yetkisi verilmiĢtir. Bu durum, �in 

vezirlerinin askeri güçlerinin bu teĢkilata geçmesini sağlamıĢ ve Shu-mi-yüan, devletin bütün askeri 

iĢleriyle ilgilenen bir kurum haline gelmiĢtir.76 

ġatoların kurdukları ikince teĢkilat ise, yine T‟ang Sülalesi zamanında kurulan devletin 

gelirleriyle ilgili üç birimdir. Bunlar, devletin “tuz ve demir” iĢlerine bakan birimi, “nüfus ve toprak 

vergisi” birimi ve “haraç (burada haraç anladığımız anlamda olmayıp, o devirlerde �in‟e t�bi yahut iyi 

iliĢkiler içinde bulunan kavimlerin �in imparatorlarına verdikleri hediyelerdir) genel vergi ile muhasebe 

iĢleri”ne bakan birimlerdir.77 Gôrüleceği gibi, bu üç birim de devletin en ônemli fonksiyonlarını 

kapsayan birimlerdir. Bu birimlerde zaman zaman bozulmuĢ, kaldırılmıĢ veya tekrar kurulmuĢtur. Bu 

kuruluĢun baĢına geçenler de zaman zaman gôrevlerini kôtüye kullanmıĢlar ve zimmetlerine para ve 

mal geçirmiĢlerdir. ĠĢte bu birimler, ġatolar tarafından tekrar ele alınmıĢ, eskiden bir vezirin elinde 

bulunan bu üç teĢkilat birleĢtirilmiĢ ve gôrev vezirden alınarak, vezir olmayan bir Ģahsa verilmiĢtir.78 

Bôylece vezirlerin üzerinden mali iĢler alınmıĢ ve üzerlerinde sadece genel idari gôrevler kalmıĢtır. Bu 

durum ise, Sung Sülalesi Devri‟nde, devletin yeniden yapılanmasını sağlamıĢ, askeri, mali ve idari 

olmak üzere teĢkilat üçe ayrılmıĢ ve birbirlerini kontrol etme imkanına kavuĢmuĢlardır. 

ġatolar, Orta Asya‟daki diğer Türk toplulukları gibi askerliğe çok ônem vermiĢlerdir. Bilhassa 

“atlı kuvvetler” ôn plana çıkmıĢtır. Ancak, yapılan savaĢlar neticesinde zamanla bu atlı kuvvetlerin 

zayıfladığını ve sayılarının azaldığını gôrüyoruz. Bunun için ġatolar bu kuvvetleri takviye için �in ve 

diğer ülkelerden asker kabul etmiĢlerdir. Bu alınan askerlerin zamanla kendilerine karĢı olmalarını 

ônlemek için de “Evlatlık Ordusu” teĢkil etmiĢlerdir.79 Bu ordu diğer ülkelerden aldıkları askerlerin 

içinde cesur ve kabiliyetli olanlardan evlat edinme yoluyla seçilmiĢtir. Evlatlık seçilirken de, seçilen 
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kiĢilerin daha ziyade aynı aileden olmasına dikkat edilmiĢtir. �ünkü bu yolla, akraba olan bu kiĢilerin 

aralarındaki bağdan faydalanılma yoluna gidilmiĢtir. Bilindiği gibi, evlat edinme adeti �in‟de mevcuttur. 

�inliler iki husus için evlat edinmiĢlerdir. Birincisi, çocuksuz aileler soylarının devamı için erkek çocuk 

edinme yoluna gitmiĢler, ikinci husus ise, �in imparatorları diğer ülke devlet büyüklerine Ģeref versin 

diye evlat edinmiĢlerdir. Bu husus daha ziyade, siyasi bir tedbir olarak alındığını gôstermektedir. 

ġatolar da “Evlatlık Ordusu” zamanla geniĢlemiĢ fakat bazı problemleri de beraberinde 

getirmiĢtir. ġatolar aldıkları bu “evlatlık”ları kullanarak �in‟de iktidarı ele geçirmeği baĢarmıĢlardır. 

Fakat bu durum zamanla ġatoların aleyhlerine dônmüĢtür. Evlatlıklar, ġatoları destekledikleri 

müddetçe ġatolar kuvvetli kalmıĢlar, aksi durumda da zayıflamalarına yol açmıĢtır. Hatta zamanla 

evlatlıklar, ġatoların tahta çıkmalarında da ônemli roller üstlenmiĢlerdir.80 

Askeri yônden evlatlık ordusu, ġatoların en kuvvetli ve güvenilir ordusuydu. Fakat, evlatlık 

ordusunda daha ziyade �inlilerin bulunması, ordunun zamanla �inlilerin eline geçmesine sebep 

olmuĢtur. Zaten ġatoların �in‟deki hakimiyetlerinin kısa sürmesine sebep olarak bu hususun ône 

çıktığını da gôrmekteyiz. �in‟de 28 sene gibi kısa bir süre hüküm süren ġatoların hakimiyeti 951 

senesinde tekrar �inlilere geçmiĢtir. ġatolar askerlikte, eski Türk geleneğinde bulunan “çadır”ı da 

kullanmıĢlar ve hatta �in imparatorlarına da çadır hediye etmiĢlerdir. 

ġatolar �in‟de bulundukları dônemlerde Budizm, Taoizm ve diğer dinlerinde tesiri altında 

kalmıĢlardır. Ancak zaman zaman eski dinlerine de sahip çıktıkları gôrülmektedir. 924 senesinde ġato 

hükümdarı, bir dağa giderek Gôk‟e kurban sunmuĢtur. Bu kurban sunmanın ne için yapıldığına dair 

kaynaklarda bir malumat yoktur. Yine aynı Ģekilde, ôlen ġato hükümdarının arkasından yeni 

hükümdar tahta çıktıktan sonra, ôlen hükümdarın iki atının kurban edilmesini emretmiĢtir. ġatolar 

kendi dinlerine ait adetleri yerine getirirken diğer yandan �in‟de tesiri altında kaldıkları Budizm‟in bazı 

gereklerini de yerine getirmiĢlerdi. Gôk, güneĢ, ay ve toprağa kurban vermiĢler ve Budist 

manastırlarına giderek dua etmiĢlerdir.81 ġato hükümdarlarının zamanla �inlileĢmeleri, belki de 

hükümdarların Budizm ile diğer dinlere yakınlık duymalarına yol açmıĢtır. 

ġatolar �in‟de bulundukları sırada Budizm‟in tam manasıyla hamisi olmuĢlardır. Diğer 

ülkelerden gelen Budist hocalar �in‟e geldiklerinde yanlarına Budist kitapları da alarak hediye 

etmiĢlerdir. Bu devirde �in‟de pek çok Budist mabedi yapıldığını gôrüyoruz. ġatoların �in‟deki 

hakimiyetleri sona erince, bu Budist mabetlerinin çoğu yıkılmıĢtır. �ünkü, zamanla bu Budist 

mabetleri, askerlikten ve suç iĢlemiĢ olanların kaçarak sığındıkları yer olmuĢtur. Askerden kaçan 

�inliler burada Budist rahibi oluyorlardı. Ayrıca Budist mabedi inĢa etmek büyük masraflara yol 

açmıĢtır. Ekonomik olarak çôküĢe geçen �in‟de ġatolardan sonra Budist mabetlerinin yıkılmasını bu 

iki sebebe bağlıyabiliriz. 

ġatolar �in‟de bulundukları sırada, �in müziğine de ilgi gôstermiĢlerdir. Sarayda daha çok “milli 

müzik” veya “hakiki müzik” denilen �in müziği dinlemekle beraber, eski müziklerini de dinlediklerine 

dair kayıtlar mevcuttur.82 �inli olmayan yabancı askerlerle (bunların çoğunluğunu Türkler 
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oluĢturuyordu) üç telli bir saz ile davul çaldıkları ve bunların eĢliğinde Ģarkı sôyledikleri bilinmektedir. 

Bununla birlikte “milli dans” da sarayda rağbet gôrmektedir.83 

BeĢ Sülale Devri‟nde �inliler Ts‟u-chü denilen, bugünkü futbola benzeyen bir oyun oynamakta 

idiler. Saray dahil. Her yerde bu oyun için sahalar yapılmıĢtır. ġatoların da bu oyunu çok sevdikleri ve 

oynadıkları hakkındaki bilgiler de �in kaynaklarında mevcuttur. Hatta, bir ġato hükümdarının tahta 

çıktığı 923‟lerden sonra maiyeti ve memurları ile birlikte bu oyunu oynamıĢtır.84 �in kaynaklarında bu 

oyunun �in kôkenli mi, yoksa Orta Asya kôkenli mi olduğuna dair bir kayıt bulunmamaktadır.85 

ġatoların �inlileĢmelerine sebep olan unsurları inceleyecek olursak bunu üç grupta 

toplayabiliriz.86 Bunlardan birincisi “Nüfus”tur. Yukarıda gôrüldüğü gibi, Batı Gôktürklerin 

hakimiyetindeki bir kol olan ġatolar, 643 senesinde Batı Gôktürklerde baĢgôsteren kargaĢalıklardan 

dolayı �in‟e t�bi olmak istemiĢler ve bu tarihten sonra yavaĢ yavaĢ �in‟e gôç etmeğe baĢlamıĢlardır. 

Bu gôçler sırasında sayısız kayıplar vermiĢlerdir. Ayrıca �in‟e t�bi olduktan sonra bilhassa T‟ieh-le 

(Tôles)lere ve diğer �in‟in düĢmanı olan kavimlere karĢı �in ile ortak hareket ettiklerinden nüfus 

bakımından çok azalmıĢlardır. 

Nüfus bakımından �inlilere oranla çok az olan ġatolar, bundan dolayı devletin siyasi, askeri ve 

ekonomik iĢlerinde �inlileri kullanmak mecburiyetinde kalmıĢlardır. Bu durum ise, zamanla ġatoların 

�inlileĢmesine yol açmıĢtır. 

Ġkinci husus “Evlenme”dir. ġatoların erkek ve kızlarının her ikisinin de �inlilerle evlendiklerini 

gôrüyoruz. ġato hükümdarlarının hemen hepsi �inli kızlarla evlenmiĢlerdir. Hükümdar ailesine 

mensup kızlarında �inli erkeklerle evlendikleri bilinmektedir. Hükümdar ailesindeki erkek ve kızların 

�inlilerle evlenmeleri sadece bir gônül iĢi olmayıp, eski Türk kavimlerinde de gôrdüğümüz, �in ile 

akrabalık tesisi için yapıldığı da düĢünebilinir. Fakat, hükümdar ailesinin dıĢında kalan ġatolara 

baktığımızda, kız ve erkeklerin �inllilerle olan evliliklerinde baĢka sebeplerde olabilir. Her ne olursa 

olsun bu evliliklerin neticesinde ikinci, üçüncü nesillerden sonra, kültür bakımından da ġatoların 

�inlileĢtikleri muhakkaktır. 

�çüncü unsur “Siyasi”dir. ġatolar, �in‟e gôç etmeden ônce T‟ang Sülalesi Dônemi‟nde ve BeĢ 

Sülale Dônemi‟nde �inlilere çok yardım etmiĢlerdir. Bundan dolayı da T‟ang hükümdarları tarafından 

kendilerine çeĢitli memuriyet ve unvanlar verilmiĢtir. Bundan dolayı da kendilerini T‟ang Sülalesi‟nin 

bir parçası olarak hissetmiĢlerdir. Bu durum, BeĢ Sülale Dônemi‟nde kurdukları “Sonraki T‟ang” 

Sülalesi Dônemi‟nde hissedilmiĢ ve her iki T‟ang Dônemi‟nin bir farkı gôrülmemiĢtir. 

ġatoların Türk kôkenli oldukları bilinmektedir. Ancak, bütün ġato tarihine baktığımız zaman bu 

toplumun asıl bilinen tarihlerinin �in içinde geçtiğini gôrmekteyiz. Bundan dolayı da, �in 

kaynaklarında, T‟ang Sülalesi‟nden itibaren isimleri çok geçmektedir. Kısa bir süre de olsa �in‟de 

hüküm sürmüĢlerdir. Bu kısa süre dahi �in tarihi açısından ônemlidir. �ünkü, BeĢ Sülale 

Dônemi‟nden ônce yabancı kabileler �inliler tarafından idare edilmiĢlerdi ve �inlileĢtirilmiĢlerdir. 

Ancak bu dônemde ġatolar �inlileri idare etmelerine rağmen �inlileĢmiĢlerdir. Bu çok ônemli bir 
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husustur. �ünkü, daha sonraki dônemlerde, Kitanlar, Moğollar ve Mançular da �in‟i idare ederek 

�inlileĢmiĢlerdir. Bunun tek sebebi de ġatolardan sonra hüküm süren Kitan ve Moğolların �in 

kültürünü ġatolardan ôğrenmiĢ olmalarıdır.87 
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Orta Asya'nın Paleocoğrafik Evrimi ve Ġnsan Topluluklarına Etkisi / Prof. 
Dr. Mümin Köksoy [s.478-485] 

Ahmet Yesevi �niversitesi Vakfı / Türkiye 

1. Coğrafya ve Habitat 

Yerküre; üzerinde yaĢamın var olduğu bilinen tek gôk cismidir. Uzaydaki baĢka gôk cisimlerinde 

hayatın var olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yerküre; üzerinde barındırdığı canlılara ev sahipliği 

yapıyor, onlara yaĢamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan her türlü ortamı sağlıyor. Canlıların 

yaĢamlarını sürdürdükleri bu doğal ortama “habitat” ismi verilmektedir. 

Her canlının yaĢamasına elveriĢli doğal yaĢam ortamları (habitatları) vardır. Kendi yaĢam 

ortamında canlılar çoğalırlar, sağlıklı ve mutlu bir yaĢam sürerler. Canlılar, yaĢam ortamındaki küçük 

değiĢimlere, bir miktar değiĢerek uyum sağlayabilirler. Ortamdaki büyük değiĢimler ise o türün 

azalmasına, yok olmasına veya uyum sağlayabileceği yeni ortamlara gôç etmelerine sebep 

olmaktadır. 

Canlıların yaĢam ortamını belirleyen en ônemli faktôr iklim koĢullarıdır. Ġklimin de en ônemli iki 

faktôrü sıcaklık ve yağıĢtır. Yerkürenin Oğlak Dônencesi (S 23º 1/2) ile Yengeç Dônencesi (N23º 1/2) 

arasında kalan ekvator bôlgesi genel olarak çok sıcak ve yağıĢlı bir iklime sahip olup, burada tropikal 

ormanlar yer alır. Güney Kutup dairesi (S 70°) ile Güney Kutbu; Kuzey Kutup dairesi (N 70°) ile Kuzey 

Kutbu arasındaki kutup bôlgeleri çok soğuk ve orta derecede yağıĢlı olup tundra tipi bitki ôrtüsüne 

sahiptir. Ekvator bôlgesinde gece ve gündüzün uzunlukları birbirine çok yakın olup mevsimler 

hissedilmez. Kutup bôlgelerinin kabaca altı ay gecesi altı ay gündüzü ve yalnız iki mevsimi 

bulunmaktadır. 

Yerkürenin dônenceler ile kutup daireleri arasında kalan orta bôlümü ise ılıman bir iklime, 

mevsimlik yağıĢlara ve dôrt güzel mevsime sahiptir. Karaların denizlere ve büyük gôllere yakınlığı, 

okyanuslardaki büyük su akıntıları ve atmosferik hareketler, bôlgenin iklimi üzerinde ikinci derecede 

ônemli etki yapmaktadır. �rneğin, Kuzey Atlantik Sıcak Su Akıntısı (Gulf Stream) Batı Avrupa ve 

Ġskandinavya ülkelerini, bulundukları coğrafi enlem derecelerine gôre daha ılıman bir iklime sahip 

kılmaktadır. 

Ġklim çeĢitleri, hüküm sürdüğü kuĢağın bitki ôrtüsü türü ile yoğunluğunu ve hep birlikte bôlgenin 

toprak türünü belirleyen en ônemli etkenlerdir. Bôylece her canlı türüne uygun doğal yaĢam ortamları 

coğrafi faktôrlerle denetlenmektedir. 

2.Yerkürenin  

“Bereketli Altın KuĢağı” 

Gerek tarih ôncesi, gerekse tarih sonrası çağlarda, insan topluluklarının yoğunlaĢtığı ve yüksek 
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düzeyde medeniyetler yaratmıĢ oldukları yerlerin coğrafi konumları incelendiğinde, bu medeniyetlerin 

kuzey yarım kürede N 30 ile N 45 derecelik meridyenler arasındaki oldukça dar sayılan bir kuĢak 

içinde yer aldıkları gôrülür. Yerkürenin “Bereketli Altın KuĢağı” da diyebileceğimiz bu altın kuĢak 

üzerinde yer almıĢ olan eski yüksek medeniyetler arasında; Mezopotamya, Anadolu, Doğu Akdeniz 

(Lavant), Mısır, Hindistan‟ın Ġndüs Vadisi, Orta Asya‟nın Tarım Havzası, Sarı Nehir (Pekin) ile Yangtse 

Nehri (ġangkay) arasındaki eski �in, Eski Yunan ve Eski Roma medeniyetleri sayılabilir (Harita 1). 

Buğday, arpa gibi temel tahıl ürünleri ile çeĢitli meyve türlerinin; koyun ve keçi gibi yararlı hayvanların 

doğal olarak bol miktarda yetiĢtiği, sonra bunların ilk defa tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle insanlar 

tarafından yetiĢtirildiği veya evcilleĢtirildiği, bôylece tarihte tarıma dayalı büyük yerleĢim birimlerinin ve 

medeniyetlerin kurulduğu merkezler de bu kuĢak üzerindedir. 

Orta ve yakın çağın güçlü devletleri ile medeniyetlerinin de bu kuĢak üzerinde kurulmuĢ ve 

geliĢmiĢ olduğunu gôrürüz. �ağımızın güçlü devletleri olan ABD, Japonya ve Avrupa devletleri de bu 

kuĢak içinde veya biraz kuzeyinde yer almaktadır. �zetlemek gerekirse; yeryüzünün %10‟unu iĢgal 

eden bu altın kuĢak, gelmiĢ geçmiĢ bütün medeniyetlerin %90‟ından daha fazlasına ev sahipliği 

yapmıĢtır. 

Büyük medeniyetlerin doğduğu veya yoğun insan yerleĢimlerinin günümüzde bile yer aldığı 

yôreler incelendiğinde bunların büyük nehirlerin kenarlarındaki vadilerde veya deltalarda yer aldığı 

gôrülür. Bu çok doğal bir sonuçtur. �ünkü su, hayat demektir. Su denince kastedilen tatlı sulardır ki 

bunu en çok büyük nehirler sağlamaktadır. Büyük vaha ve tatlısu gôl sahilleri de insan ve diğer 

karasal hayvanların su ihtiyacını karĢılayan ônemli kaynaklardır. 

3. Avrasya‟da Son Buzul �ağı 

Yerküre yaratılıĢından beri, bazı dônemlerinde, soğuk bir iklime sahip olmuĢ, denizlerin bir kısmı 

donmuĢ, karaların bir kısmı üzerinde biriken karların yeniden kristalleĢmesiyle oluĢan ve adına “buzul” 

denilen ve adeta taĢlaĢmıĢ kalın buz tabakaları ile kaplanmıĢtır. Buzullar genel olarak iki türe ayrılır. 

Bunlardan birincisi yerkürenin kuzey ve güney kutup bôlgelerini bir “takke” gibi kapsayan kıta 

büyüklüğündeki buzullar olup bunlara “kıtasal buzullar” (continental glaciers) denilmektedir. Kıtasal 

buzullara “buzul kıtaları” demenin daha doğru olacağı kanısındayım. Ġkinci tür ise yüksek dağlık 

bôlgelerde oluĢan ve adına “dağ buzulları” (mountain glaciers) veya “vadi buzulları” (valley glaciers) 

denilen buzullardır. 

Yerkürenin geçirmiĢ olduğu en son buzul çağı, günümüzden yaklaĢık 3 milyon sene ônce 

baĢlayıp 10 bin sene ônce en küçük düzeye indiği bilinen 4. zaman (Kuvaterner) buzul dônemidir. Son 

buzul çağı, en geniĢ dôneminde günümüzde kapsamıĢ olduğu alanın üç mislinden daha geniĢ bir 

alanı kapsamıĢtı. Kuzey Buzul Kıtasının sınırları Londra‟ya, Orenburg‟a, yaklaĢık 50° N enlemine 

kadar inmiĢti (Harita 2). Günümüzde karaların yaklaĢık onda biri buzullarla kaplıdır; son buzul çağının 

en geniĢ dôneminde ise karaların yaklaĢık üçte biri buzullarla kaplanmıĢtı. 

Son buzul çağında, Avrasya‟nın buzullarla kaplanmıĢ olduğu bôlgeler Harita 1‟de gôsterilmiĢtir. 
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Bu haritada gôrüleceği üzere, Avrasya‟nın kuzey yarısı tamamıyla Kuzey Buzul Kıtası tarafından 

ôrtülmüĢtür. Doğu-Batı yônünde uzanan Alp-Himalaya dağ kuĢağı yer yer bazı kesintiler olmakla 

birlikte dağ buzulları ile kaplanmıĢtır. Türk Dünyasını ilgilendiren Orta Avrasya, Kuzey Buzul Kıtası ile 

Alp-Himalaya dağ buzulları arasında kalmaktadır. Ancak, Orta Avrasya Kuzeydoğu-Güneybatı yônlü 

ikinci bir dağ kuĢağını oluĢturan Tanrı ve Altay Dağları buzulları ile ikiye bôlünmüĢtür (Harita 1). 

Bôylece Tanrı ve Altay Dağları ve buzulları, Türkistan coğrafyasını Doğu Türkistan ve Batı Türkistan 

diye ikiye bôlmüĢ durumdadır. Türk topluluklarını oluĢturan halkın yaklaĢık 20 bin yıl ônceki ataları, 

Orta Avrasya‟da ortalama atmosferik sıcaklığın günümüzdekinden yaklaĢık 5°C daha düĢük, etrafı 

buzullarla çevrili Orta Asya‟nın iç bôlgelerinde çok sayıda büyüklü küçüklü, soğuk tatlısu gôllerinin 

bulunduğu bôyle bir coğrafyada yaĢam mücadelesi vermiĢlerdir. O günlerden günümüze nasıl 

gelindiğini daha iyi anlayabilmek için Hazar Denizi ile Tanrı Dağları arasında yer alan “Turan 

Ovası”nın paleocoğrafik evrimini ve bunun o bôlge insanları üzerindeki muhtemel etkilerini daha 

yakından inceleyelim. 

4. Hazar-Aral Tatlısu Gôlleri 

Son buzul çağının 20.000 yıl ôncesindeki ana ısınma dôneminde buzullar hızla çôzünmeye 

baĢlamıĢtır. Bunun sonucu olarak, Karadeniz, Hazar ve Aral‟ın kuzeyinde oluĢan büyük buzul 

gôllerinden taĢan tatlı buzul suları, büyük nehirlerle Hazar ve Aral gôlleri ile Karadeniz‟e 

boĢalıyorlardı. M.�. 12.500 yılına kadar devam eden bu buzul suları Aral Gôlü‟nü, Hazar Denizi‟ni ve 

Karadeniz‟i ağızlarına kadar doldurmuĢtu. Fazla gelen sular, gôl ve denizleri birbirine bağlayan 

kanallardan taĢarak, Marmara ve Akdeniz‟e boĢalıyorlardı. Hazar Denizi, bugünkü doğu ve kuzey 

sahillerindeki alçak arazileri basmıĢ, güneyden Aral Gôlü ile birleĢmiĢ ve bôylece Karadenizin 1,5-2 

misli büyüklüğünde, fakat oldukça sığ bir tatlısu gôlüne dônüĢmüĢtü (Harita 3). Bir yandan 

kuzeyindeki buzul gôlleri ve onları boĢaltan Volga ve Tobal nehirleri ile, diğer yandan doğusunda 

Afganistan, Tacikistan ve Kırgızistan dağlarındaki kar ve buzullardan (Tanrıdağı Buzulları) beslenen 

Amu Derya ve Sir Derya Nehirleri, Hazar-Aral tatlısu gôllerini sürekli olarak beslemekteydiler. Hazar-

Aral tatlısu gôlünün bugünkünden çok daha geniĢ bir araziye yayılması ve aynı zamanda çok sığ 

oluĢu nedeniyle çevresinde oldukça ılıman bir iklim kuĢağı oluĢturmuĢtu. Ayrıca Karadeniz ile Hazar 

ve Aral Denizlerinin kuzey sahillerinden geçen yerkürenin “altın kuĢağı”nın kuzey sınırını oluĢturan 

45°lik kuzey enlemden baĢlayarak, 37°lik kuzey enleme kadar inen bôlgede, Akdeniz bôlgesinin 

bereketli ılıman iklimine benzer bir iklim hüküm sürmektedir. 

Bu coğrafya ve iklim Ģartları nedeniyle bôlge, M.�. 12.500 ve 6.200 yılları arasında meydana 

gelen küçük “Younger Dryas” ve “Mini-Ġce Age” buzul dônemlerinde bile yaĢanabilir bir habitat 

durumunu korumuĢtur. Neresinden bakılırsa bakılsın, Hazar-Aral tatlısu gôlü çevresi, ôzellikle Turan 

Ovası her türlü yaĢamın yeĢermesine, insanların ve diğer canlıların çoğalarak mutlu bir hayat 

sürmesine çok elveriĢli bir konumdaydı. 

5. Amu Derya veya Turan Ovası  
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ve Paleocoğrafyası 

Amu Derya, Orta Asya‟nın en ônemli nehirlerindendir. Klasik ismi Oxus‟dur. Kuzeydoğu 

Afganistan‟dan doğar, 2.400 km. kadar kuzeybatıya doğru aktıktan sonra Aral Gôlü‟ne dôkülür. Aral 

Gôlü‟nden itibaren Buhara yakınındaki �arcau Ģehri demiryolu kavĢağına kadar yaklaĢık 1500 

kilometrelik kısmında nehir ulaĢımına imk�n tanımaktadır. Ana su kaynağı Pamir ve HindikuĢ 

dağlarındaki kar suları ile beslenen gôllerdir. Türkmenistan-�zbekistan sınırı yakınındaki Termez‟e 

gelinceye kadar dağlar arasından akarken, Termez‟den sonra düz ovaya ulaĢır. Ovanın orta ve aĢağı 

kısımlarında kısmen çôlleĢmiĢ ovayı sulamak üzere sulama kanallarına su verir. Aral Gôlü‟ne 

girmeden ônce bataklık deltasında kaybolur. 

Amu Derya‟nın Afganistan sınırı içindeki yukarı kesiminde M.�. 4000 yıllarına ait renkli 

çômlekler bulunmuĢtur. Hindu-kuĢ dağlarının Türkmenistan‟a bakan kuzey kesimleri yeryüzünde 

tarımla uğraĢan ilk insanların yerleĢim yerlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Burada 70‟ten fazla 

buğday türünün mevcudiyeti bu gôrüĢü desteklemektedir (Encyclopedia Americana, 1982). 

Amu Derya‟nın batısında Karakum �ôlü, doğusunda ise Kızılkum �ôlü yer alır. Günümüzdeki 

yerleĢim alanlarının büyük bir kısmı güney ve güneydoğudaki dağ yamaçlarının eteklerinde, sulak 

arazilerde yer almaktadır. �ôller, yazları çok sıcak, kıĢları serin geçmektedir. KıĢların kısa oluĢu, yılın 

190-220 gününde tarım yapmayı elveriĢli kılmaktadır. Ġklim olarak Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz 

iklimine, baĢka bir ifade ile ilk tarım ülkesi olan “Bereketli Hilal” iklimine benzemektedir. Genel olarak, 

“Amu Derya Ovası” veya “Turan Ovası” olarak isimlendirilen bu bôlge, batıda Hazar Denizi ve �st 

Yurt; güneyde Kôpet dağları, Afganistan‟ın Parapamisus ve Band-i Türkistan dağları; doğuda 

�zbekistan‟ın Nur dağları ile Sir-i Derya; kuzeyde ise Aral Gôlü ve bozkırlarla sınırlandırılmıĢtır. 

Bôlgenin 15-20 bin yıl ônceki coğrafyası (paleocoğrafya), bir ônceki bôlümde anlatıldığı gibi 

günümüzden çok farklı idi. Bôlgede yaĢamıĢ olan insanların, tarih ôncesi çağlar ile tarih çağlarında 

geçirmiĢ oldukları hayat hik�yelerini anlayabilmek için o günlerden günümüze kadar bôlgenin geçirmiĢ 

olduğu paleocoğrafik evrimini bilmek gerekir. 

Son buzul çağından günümüzdeki arabuzul dônemine geçiĢte, buzulların ilk ana ısınma dônemi 

20.000 yıl ônce baĢlamıĢ ve 12.500 yıl ôncesine kadar devam etmiĢtir. Bu dônemde Kuzey Avrupa ve 

Asya‟daki buzullar çabukça çôzünmeye baĢlamıĢtır. Bunun sonucu olarak, çôzünen buzulların 

kenarında birbirleriyle bağlantılı büyük buzul gôlleri oluĢmuĢtur. Buzul gôllerinden taĢan bol miktardaki 

buzul suları güneye doğru akan Dinyeper, Volga, Don, Ural, Tobol, Iris gibi büyük nehirlerle 

Karadeniz‟i, Hazar Denizi‟ni ve Aral Denizi‟ni sürekli olarak beslemiĢtir (Harita 3). Bu iç denizler de 

kademeli olarak birbirlerine bağlanmıĢlardı. Daha yüksekte bulunan Aral‟ın suları güneyden Hazar 

Denizi‟ne dôkülürken, Hazar‟ın suları da kuzeyden ondan daha alçakta bulunan Karadeniz‟e 

dôkülüyordu. Tanrı Dağları buzullarından beslenen Amu Derya ve Sir-i Derya‟nın suları da ayrıca 

Aral‟a boĢalmaktaydı. Aral Denizi bugünkü Aral‟ın yaklaĢık 4 misli olup, neredeyse bugünkü Hazar 

Denizi kadar bir büyüklüğe eriĢmekteydi. Hazar Denizi de bugünküne gôre 1,5 misli daha büyüktü. Bu 
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üç iç denizin üçü de tertemiz ve berrak, tatlısu deniziydi. Orta Asya‟da BalkaĢ ve Baykal gôlleri gibi 

tatlısulu baĢka iç denizler ve gôller de vardı. Güneyinde Himalaya, kuzeyinde Tanrı Dağları ile her 

yônden çevrilmiĢ olan, bugünkü Doğu Türkistan‟ın yer aldığı Tarım Ovası (Taklamakan �ôlü), o 

zamanlarda büyük bir tatlısu iç deniziydi ve sahillerinde yaĢayanlara muhtemelen mutlu bir hayat 

bahĢetmekteydi. 

�ok geniĢ bir alanı kapsamakta olan Turan Ovası, sığ iç deniz sularının yaratmıĢ olduğu ılıman 

ve hafif rutubetli bir iklime ve verimli topraklara sahipti. Yerkürenin bereketli altın kuĢağı içinde yer 

aldığı için, bol miktarda tahıl ve bitki türü ile evcileĢtirilmeye müsait hayvan türleri mevcuttu. Nereden 

bakılırsa bakılsın Turan Ovası‟nın coğrafi koĢulları insan ve her çeĢit canlı türlerinin çoğalabilmeleri ve 

yaĢayabilmeleri için çok elveriĢli idi. 

M.�. 12.500 ile 11.500 yılları arasında hüküm süren ve Younger Dryas diye anılan buzul 

dôneminde yağıĢlar azalmıĢ, biraz geriye çekilmiĢ olan kuzeydeki buzul kıtasının eteğindeki bir dizi 

buzul gôlünün mevcut suları eskisi gibi güneydeki iç denizlere boĢalma yerine, Adriyatik Denizi‟ne ve 

Kuzey Buz Denizi‟ne doğru boĢalmaya baĢlamıĢtır. Bôylece Aral, Hazar ve Karadenizi besleyen 

büyük nehirlerin suları epeyce azalmıĢ, bir kısmı ise kurumuĢtur. Bunun sonucu olarak bu üç denizin 

birbirleriyle olan bağlantıları kesilmiĢ herbiri kendini besleyen nehirlerle yetinmeye çalıĢmıĢtır. 

Younger Dryas‟ın sonundan (M.�. 11.500 yıl) Mini Ice Age‟in baĢlangıcı (M.�. 6.200 yıl) arasındaki 

ılıman dônemde denizleri besleyen akarsuların getirimleri, buharlaĢmayla kaybolan suları ancak 

karĢılayabilmiĢ ve su seviyelerinde ônemli bir azalma gôzlenmemiĢtir. 

Mini-Ice Age buzul dônemiyle birlikte (M.�. 6.200-5.800) bôlgede fel�ket rüzg�rları esmeye 

baĢlamıĢtır. YağıĢlar epeyce düĢmüĢ, ana nehirlerin suları azalmıĢ, küçük nehirler kurumuĢ; gôllere 

boĢalan nehir suları buharlaĢarak kaybolan suyu karĢılayamaz olmuĢtur. Durgun sular, akarsulara 

gôre daha çabuk kirlendikleri ve tuzlandıkları için sürekli yağıĢlar ve büyük akarsular tarafından 

beslenmezlerse, hayat kaynağı olma ôzelliğini zamanla kaybederler. Zaten çok sığ olan Aral Gôlü de 

hızla küçülmeye, büzülmeye baĢlamıĢ; bunun sonucu olarak gôldeki çôzünmüĢ tuz konsantrasyonu 

artarak çoraklaĢmaya, bir acı gôl haline dônüĢmeye baĢlamıĢtır. Mini-Ice Age dôneminin sona 

ermesiyle baĢlayan yağıĢlı ve ılıman iklim büyük denizlerden uzak olan Orta Asya‟ya fazla bir yağıĢ 

getirmemiĢtir. Eriyen kıta buzullarının suları da iç denizlere dôkülmez olmuĢtur. Dolayısıyla sıcaklık 

arttıkça gôllerdeki buharlaĢma ve su kaybı çoğalmıĢ ve çôlleĢme hızlanmıĢtır. Kuruyan gôlün 

tabanında biriken tuzlu kum ve mil taneleri Ģiddetli rüzg�rların etkisiyle etrafa savrulmaya baĢlamıĢtır. 

Bir zamanların sahil kenarındaki verimli topraklar ve yerleĢim yerleri kısa denebilecek bir zaman dilimi 

içinde kum yığınlarıyla ôrtülmeye baĢlamıĢtır. ĠĢte o günlerde baĢlayan fel�ket günümüze kadar 

devam etmiĢtir. 

Bazı kitaplarda var olduğu yazılan, bazı kitaplarda uydurma olduğu ileri sürülen Orta Asya‟daki 

hayat kaynağı tatlı sulu içdenizlerinin varlığı ve sonradan kuruyarak çoraklaĢtığı, çôlleĢtiği jeolojik bir 

gerçektir. Henüz yeterince bilinmeyen husus, bu ortamlarda insanoğlunun nasıl bir hayat sürdürmüĢ 

olduğudur. 
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6. Turan Ovası Ġnsanları 

Bilim; maddeler, eĢyalar ve olaylar arasındaki iliĢkileri, gôzlem, ôlçüm ve deneylerden elde 

edilen verilerle, bilinenlerden de yararlanarak, akıl ve mantık yolu ile ortaya çıkarmaktır. Bu iliĢkiler 

için elde gôzlem, ôlçüm ve deney yok ise; yalnız bilinenler ile akıl ve mantıktan yararlanılarak 

maddeler ve olaylar arasındaki iliĢkiler hakkında ortaya atılan veya ône sürülen bir varsayım, bir 

felsefe olarak kabul edilir. Ciddi bir varsayım veya felsefi düĢünce, bilim adamlarınca üzerinde ciddi 

araĢtırmalar yapılması gereken konuları gündeme getirir, onlara yol gôsterir. Bunun için felsefe, 

bilimsel araĢtırmaların kaynağı ve itici gücüdür. 

Turan Ovası‟nda tarih ôncesi çağlarda yaĢamıĢ ve ileri bir medeniyet düzeyine eriĢmiĢ insan 

topluluklarının varlığı hakkında bazı kalıntılar mevcut ise de bilimsel nitelikli herhangi bir veri, ayrıntılı 

bir arkeolojik çalıĢma henüz elde mevcut değildir. Ancak yerkürenin bereketli altın kuĢağı içinde 

bulunan, insan ve diğer canlı türleri için en uygun paleocoğrafik Ģartlara sahip olan bu yôrenin, 

geliĢmemiĢ insan topluluklarının yaĢamıĢ olduğu bir arazi parçası olarak kalmıĢ olmasını da akıl ve 

mantık kabul etmemektedir. Bereketli Altın KuĢak üzerinde bulunan diğer yôrelerdeki gibi, Turan 

Ovası‟nda da tarih ôncesinde ileri derecede medeniyetler kurmuĢ olan insan topluluklarının yaĢamıĢ 

olması gerekir. Eğer ôyle ise, onların kurmuĢ oldukları medeniyetlere ve yerleĢim merkezlerine ait 

kalıntılar kum yığınları altında gômülü kaldığı için henüz keĢfedilmemiĢlerdir. 

O zaman felsefi bir yaklaĢımla denilebilir ki, Bereketli Altın KuĢak üzerindeki diğer yôrelerde 

olduğu gibi Turan Ovası‟nda da Younger Dryas buzul dôneminin sonundan itibaren (M.�. 11.500) 

tarih ôncesindeki çağlarda insan toplulukları yaĢamıĢ ve benzer düzeyde medeniyetler kurmuĢlardır. 

Biraz daha ileri gidilerek denilebilir ki, bu dônemde Turan Ovası, ôzellikle Hazar ve Aral Gôlü sahilleri, 

insan ve bütün canlı türleri için mutluluk içinde birlikte yaĢanan bir yurt olmuĢtur. Mini-Ice Age buzul 

dônemiyle birlikte (M.�. 6.200-5.800) bôlgede fel�ket rüzg�rları esmeye baĢlamıĢtır. Bir zamanlar 

sahil kenarındaki o güzelim bağlar, bahçeler, tarlalar, çiftlikler ve yerleĢim yerleri yavaĢ yavaĢ kum 

yığınlarıyla ôrtülmeye baĢlamıĢtır. 

�ôlleĢme Mini-Ice Age‟den sonra hızlanmıĢ ve daha geniĢ alanlara yayılmıĢtır. Siz o çağlarda 

bu coğrafyada yaĢayan büyükçe bir ailenin reisi olsaydınız, ne yapardınız? Herhalde büyük kum 

fırtınaları karĢısında mevcut yurdunuzu koruyamayacağınızı anlar; tatlısuyu bulunan, çok uzak 

olmayan, daha güvenli yerlere gôç ederdiniz. Herhalde onlar da ôyle düĢünmüĢ ve ôyle yapmıĢlardır. 

Tatlısuya ve verimli toprağa sahip en elveriĢli yerler büyük nehirlerin deltaları olmalıydı. Nitekim tarih 

ôncesindeki pek çok medeniyetler Nil, Mezopotamya, Ġndüs gibi vadilerde kurulmuĢtu. Turan 

Ovası‟nda kum fırtınasından kaçan bu insanlara (birinci büyük gôç) kucak açabilecek 4 ônemli nehir 

ağzı, delta bulunmaktaydı. Bunlar Amu Derya ağzındaki Harezm, Sir-i Derya ağzındaki Kızılorda, 

Hazar Denizi sahilinde eski Amu Derya ağzındaki Uzboy ile Utrek bôlgeleriydi. Ġkinci yerleĢim yerleri 

olarak bu bôlgelere yerleĢen insanların daha kalabalık topluluklar oluĢturarak küçük kôyler kurmuĢ 

olmaları; ilk tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin de bu dônemde baĢlamıĢ olması gerekir. Kedi, kôpek, 

sığır bu dônemde ehlileĢtirilmiĢtir. Arpa, buğday, çavdar yetiĢtirmek için mevsimlere gôre rejim 
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değiĢikliği gôsteren nehirleri, sulama kanalları ve gôletlerle ıslah etmeyi ve kontrol altına almayı bu 

dônemde ôğrenmiĢlerdir. 

Ancak buzul dônemlerinden uzaklaĢtıkça havalar daha çok ısınmakta, kuraklık daha çok 

artmakta, akarsular azalmakta, kum fırtınaları çôlleĢmeyi yaygınlaĢtırmakta, insanların deltalardaki 

ikinci yerleĢim merkezlerini de tehdit etmeye baĢlamaktadır. Doğal afetler ve zor Ģartlar altında yaĢam 

mücadelesi veren bu insanlar, bir yandan doğaya karĢı ônlem almada epeyce bilgi ve beceri sahibi 

olmuĢlar, diğer yandan da doğaya karĢı gelinemeyeceğini ôğrenmiĢlerdir. Kuraklıktan, çôlleĢmeden 

ve aĢırı sıcaklardan bunalmaya baĢlayan bu insanlar için, M.�. 4000 ve 5000‟li yıllarda artık üçüncü 

yerleĢim merkezlerine doğru ikinci büyük gôçlerini yapmaları kaçınılmaz olmuĢtur. 

Turan Ovası insanları üçüncü yerleĢim yerleri olarak güneydeki ve doğudaki yüksek dağların 

eteklerinde, havası serin ve yağıĢlı, suları bol ve berrak, toprakları verimli ve çôlleĢme tehlikesinden 

uzak, kenarlarında otlakları bol, yaz-kıĢ suları kesilmeyen nehir yataklarının kenarlarında 

kurmuĢlardır. Birinci yerleĢim yerleri olan gôl kenarında ve ikinci yerleĢim yerleri olan deltalarda 

edinmiĢ oldukları deneyimlerden de yararlanarak buralardaki üçüncü yerleĢim yerlerini bir büyük kôy 

veya küçük kasaba Ģeklinde daha toplu ve daha büyük ôlçekte yapmıĢlardır. Tarımsal faaliyetlerinde 

sığırın ve eĢeğin gücünden büyük ôlçüde yararlanmaktadırlar.  

Dünyada ilk defa atı ehlileĢtiren insanlar olarak büyük bir taĢıma ve ulaĢtırma olanağına 

kavuĢmuĢlardır. Bu dônemde, insanların toplumsal faaliyetleri oldukça geliĢmiĢ, komĢu Ģehir ve 

ülkelerle ticari iliĢkiler kurulmaya baĢlanmıĢ olması gerekir. At sırtındaki bu insanlar için dünyaları 

küçük gelmeye baĢlamıĢ, onlar sayesinde dağlar fethedilmeye, dağlar ôtesi ülkelere ulaĢılmaya 

baĢlanmıĢtır. Havalar ısındıkça havası serin, suyu bol ve berrak olan, bol otlu ve verimli yaylalara 

doğru at sırtında gôç ederek, oralarda yeni yerleĢim merkezleri kurmuĢ olabilirler. �rneğin, Hindu-kuĢ 

dağlarının kuzeyindeki tarih ôncesine ait kalıntıların sahipleri bu insanların hemĢehrileri veya 

akrabaları olmalıdır. Bu son yerleĢim yerlerinde insanlar daha güvenli, daha huzurlu ve daha mutlu 

olmuĢlardır. Bu nedenle bu kasabalardan baĢlayarak büyüye büyüye günümüze kadar gelinmiĢtir. 

Günümüzdeki baĢĢehirler ile diğer büyük Ģehirler bu üçüncü yerleĢim yerlerinin yakınında veya 

üstünde kurulmuĢlardır. Bunlardan bazıları olarak, AĢkabat, Merv, Buhara, Semerkant, DuĢanbe, 

TaĢkent, Andican, Namangan, �imkent, Türkistan, Cambul (Taraz), BiĢkek ve Almatı sayılabilir. 

Acaba Turan Ovası insanlarının, kum tufanından ônceki ve sonraki hayat tarzlarını, yaĢam 

biçimlerini merak eden yok mudur? Acaba bu insanları kendi ataları olarak kabullenen ve bu nedenle 

kôklerini merak eden çağdaĢ topluluklar yok mudur? Elbette vardır, ancak bu toplulukların 

günümüzdeki ekonomik, teknolojik ve bilimsel güçleri bôyle araĢtırmaları tek baĢlarına yürütebilecek 

düzeyde değildir. Bu nedenle, maalesef, bu tür araĢtırmaların yapılması, bu insanlarla genetik ve 

kültürel iliĢkileri olmayan Hint-Avrupa devletlerinden ve bilim adamlarından beklenecektir. O zaman da 

bu insanların ône sürecekleri kendi düĢünce ve gôrüĢlerine uygun felsefe ve yorumların etkisi altında 

kalınacaktır. Bu da hiç yoktan daha iyidir, diyerek kabul edilecektir. 
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7. BMAC - Anav (Annau) 

(Türkmenistan) Medeniyeti 

Raphael Pumpelly isimli Amerikalı bir jeolog 19. yüzyılın ikinci yarısında, �in ve Moğolistan 

dahil, Orta Asya‟da 70 yıl kadar gezmiĢ, bu kıtanın jeolojik ve jeomorfolojik haritalarını çıkartmıĢ, 

yerbilimleriyle ilgili pek çok gôzlemlerde bulunmuĢtur. Bütün bu çalıĢmalarını iki ciltlik bir kitap halinde 

1908 yılında yayımlayan Pumbelly, insanoğlunun ilk tarımsal faaliyetleriyle ilgili olarak “Tatlıgôl 

Teorisi” (Oasis Theory= V�h� Teorisi) diye bir teoriyi ortaya atmıĢtır (Pumpelly, 1908; Ryan ve 

Pitman, 1998‟de). Pumpelly, insanoğlunun ilk tarımsal faaliyetlerinin “oasis” veya “v�h�” diye anılan, 

(tarafımdan “Tatlıgôl” diye TürkçeleĢtirilmiĢ olan) büyük tatlı su birikintileri etrafında geliĢmiĢ 

olabileceğini ône sürmüĢtür. Son buzul çağının sonlarına doğru, Orta Asya‟da oldukça kurak bir iklim 

hüküm sürmekteydi. Ona gôre, taĢ devri insanlarının bu kurak iklim bôlgesinde yaĢamlarını 

sürdürebilmek için, vahĢi hayvanlar ve bitkilerle birlikte, büyük tatlısu gôlleri etrafında toplanmıĢ 

olmaları gerekirdi. Nitekim aynı gerekçeyle Ryan ve Pitman (1998), insanların ve hayvanların 

Karadeniz tatlısu gôlü etrafında toplanmıĢ olabileceklerini iddia etmektedirler. Bir araya gelerek 

kalabalıklaĢmıĢ olan bu insanlar buralarda büyükçe kôyler kurmuĢlardır. Topluluğun besin ihtiyacını 

daha kolay karĢılayabilmek için çok ônemli bir kültürel evrim gerçekleĢtirilerek bazı bitkiler ve 

hayvanlar evcilleĢtirilmiĢtir. Buğday ve arpa evcilleĢtirilmiĢ ilk tahıl ürünleri; koyun ve keçi…vs. 

evcilleĢtirilmiĢ ilk hayvan türleri olmalıydı. Pumpelli, son olarak 1904 yılında Türkmenistan‟ın bugünkü 

baĢkenti AĢkaabat yakınındaki bazı harabelerde, buradaki insanların tahıl üretmiĢ olduklarının 

iĢaretlerini bulmuĢtu. O zamanlarda muhtemelen Hazar-Aral tatlısu gôlünün güneydoğu sahilleri 

AĢkaabat‟a kadar uzanmaktaydı. 

Ġlk defa Pumpelly tarafından 1904 yılında ortaya atılan “Tatlısu teorisi” daha sonra, Avrupa‟da 

geniĢ arkeolojik çalıĢmalarda bulunan bir Ġngiliz arkeolog olan Gordon Childe tarafından geliĢtirilmiĢtir. 

Childe‟ye gôre tarımdaki bu geliĢmeler, insanoğlunun parazitlikten kurtulup doğayla ortaklık kurarak 

üretken hale geçiĢinin ilk evrimidir. Childe‟ye gôre tahıl çiftçiliği ve hayvancılık ilk defa Orta Asya‟da 

gerçekleĢtirilmiĢ ve daha sonra Karadeniz sahillerinden Avrupa‟ya geçmiĢtir. Ona gôre, Avrupa‟daki 

ilk evcil koyun türü (Ovis vignei) Türkistan (Türkmenistan-?) ve Afganistan‟dan gelmiĢtir (Ryan ve 

Pitman, 1998‟den). 

Daha sonraki zamanlarda Asya, Sovyetler Birliği hegemonyası altına girmiĢ olduğundan bu 

konudaki çalıĢmalar Batı Dünyasına yansıtılmamıĢtır. Soğuk savaĢın sona ermesiyle birlikte Batıdaki 

bilim adamları Bağımsız Devletler Topluluğu bilim adamları ile birlikte ortak çalıĢmalara 

yônelmiĢlerdir. Bunlardan güzel bir ôrneği aĢağıda gôreceğiz. 

13/05/2001 tarihli New York Times gazetesinde yer alan bir makaleye gôre, Rus ve Amerikan 

arkeologları bugünkü Türkmenistan ve �zbekistan‟da, zamanımızdan 4.000 yıl ônce yaĢamıĢ bir 

medeniyetin kalıntılarını bulmuĢlardır. AĢağıdaki bilgiler bu makaleden alınmıĢtır. AraĢtırmayı yürüten 

arkeologlara gôre, bu bôlgedeki insanlar, bir Tatlıgôl (oasis) çevresinde kerpiçten yapılmıĢ binalardan 
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ve koruganlardan oluĢan yerleĢim merkezleri kurmuĢlardır. Bu medeniyetin insanları koyun ve keçi 

beslemiĢler, kanallarla sulamalı ziraat yapmıĢlar, tarlalarda buğday ve arpa yetiĢtirmiĢlerdir. Onların 

bronz baltaları, mükemmel seramikleri, mermer ve kemik oymaları, altın ve değerli taĢlardan süs 

eĢyaları varmıĢ. Elit sınıfa mensup insanların mezarlarına lüks ziynetler ve eĢyalar bırakmıĢlardır. 

Pensilvanya �niversitesi Eski Asya Dilleri uzmanı Prof. Dr. H. Mair‟e gôre bôlgede yeni 

keĢfedilen bu yüksek medeniyet; Eski �ağ Asyası‟nın kültür ve ticaret alıĢ-veriĢ yolu üzerindeki çok 

büyük bir boĢluğu veya yokluğu tam olarak doldurmuĢtur. Bu buluĢla eskiden sanıldığı gibi, Asya 

halkının M.�. 4000 yıllarında birbirlerinden ve dünyanın diğer yerlerinden kopuk, ayrıĢık (izole) halklar 

olmadığı ortaya çıkmıĢtır. Yeni keĢfedilmiĢ olan bu medeniyete ait, batıda Annau‟dan doğuda 

�zbekistan‟a, hatta Afganistan‟ın kuzeyine kadar uzanan Kara Kum çôlü boyunca, düzinelerce 

yerleĢim harabeleri bulunmuĢtur. Bu saha 300-400 mil uzunluğunda ve 50 mil kadar geniĢliğindedir. 

Bu insanların kim oldukları, nereden geldikleri ve kendilerine ne isim verdikleri henüz bilinmemektedir. 

Bu nedenle arkeologlar bu medeniyete bulunduğu bôlgeleri dikkate alarak “Bacteria Margiana 

Archaeology Complex” ismini vermiĢler ve kısa olarak bu kelimelerin baĢ harflerini alarak BMAC 

(Bimak okunur) ismini vermiĢlerdir. 

Harabeler kumlarla ôrtüldükten çok sonra, M.�. 2. ile M.S. 16. asırlar arasında, �in ile Akdeniz 

ülkelerini birbirlerine bağlayan adına efsanevi “Ġpek Yolu” denilen kervan yolları bu yôreden geçmiĢtir. 

Muhtemelen bu ipek yolu Bronz çağında da hizmet vermiĢti. BMAC medeniyeti tarafından korunan ve 

desteklenen eski Ġpek Yolu üzerindeki bu tatlıgôl çevresinde yer alan istasyonlar, yolcular için birer 

dinlenme ve stok yenileme olanağı sağlamaktaydı. 

Moskova Arkeoloji Enstitüsü‟nde çalıĢan Dr. Victor Sarianidi pek çok harabede belirgin bir 

arkeolojik düzen keĢfetmiĢtir. Her yerleĢim mahallindeki binalar; sanki tek bir mimarın deseninden 

çıkmıĢ gibidir. En büyük binalar birer büyük apartman kompleksi gibi inĢa edilmiĢlerdir. Her biri bir 

futbol sahasından daha geniĢ bir alanı iĢgal eden bu komplekslerin içinde onlarca ve onlarca odalar 

bulunmaktadır. Bu komplekslerin bazıları yüksekliği 2,5 metreye yaklaĢan birkaç kerpiç tuğla duvarla 

çevrilmiĢtir. Bu duvarların gerisinde ise geniĢ tarım tarlaları uzanmaktaydı. 

ġimdi Türkmenistan ve �zbekistan sınırları içinde kalan bu bôlgede, Sovyet arkeologları son 

birkaç on yıldan beri sessizce bilimsel araĢtırmalar yapmakta idiler. Gün ıĢığına kavuĢturdukları 

eserler, bu yôrelerde yaĢayan insanların sosyal ve ekonomik geliĢmelerle yüksek bir medeniyet 

düzeyine eriĢtiklerini gôstermekteydi. Bôyle bir medeniyet için tek eksik gôrünen husus, bu 

medeniyete ôzgü bir rakam ve yazı sisteminin varlığına ait belgelerin henüz bulunamamıĢ olmasıydı. 

Soğuk savaĢın sona ermesiyle, Amerikalı arkeologlar da bôlgedeki Rus meslektaĢlarının 

çalıĢmalarına katıldılar. 1990‟larda Dr. Hiebert kazı çalıĢmalarını derinleĢtirerek daha alttaki 

seviyelere, dolayısıyla daha eski yerleĢimlere doğru ilerletti. Bunun mük�fatını da 2000 yılı Haziran 

ayında Türkmenistan‟ın baĢkenti AĢkaabat‟ın 8 mil uzağında Ġran sınırı yakınında bulunan Annau‟da, 

yônetim binası olduğu sanılan bir binanın odalarından birinin altını eĢerken elde etti. Orada 2,5 
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santimetre geniĢliğinde üzerine semboller ve yazılar kazınmıĢ parlak ve siyah bir kômür parçası (oltu 

taĢı) gibi bir taĢ buldu. Arkeologlar, bunun bir mühür olduğuna; genellikle eski çağlardaki ticari eĢya 

kutularının içindeki malın cinsini ve bu malın sahibini belirtmek için kullanıldığına inanmaktadırlar. 

Aynı yerde kutuların ve paketlerin ağızlarını mühürlemek için kullanılan çok miktarda “mühür kili” 

parçaları bulunmuĢtur. Bu eĢyalarla birlikte bulunan odun kômürü parçalarının radyometrik yaĢ tayini 

M.�. 2300 yılını vermiĢtir. Bu ortak çalıĢma sonucunda araĢtırmacılar, bu medeniyetin sahiplerinin 

M.�. 2300 yıllarına doğru yazıyı veya deneme niteliğindeki bir ôn yazıyı (proto-writing) keĢfetmiĢ 

olduklarını ifade etmektedirler. Amerikalıların radyometrik yaĢ tayinine gôre BMAC kültürü M.�. 

2200‟den baĢlayarak M.�. 1800-1700 yıllarına kadar devam etmiĢtir. Bu tarihlemeler Ruslarınkine 

gôre yaklaĢık 500 yıl eskiye gitmektedir. Bu araĢtırmalara katılan Pensilvanya �niversitesi 

profesôrlerinden Dr. Fredrik T. Hiebert, “Zamanımızın yeni politik düzeni nedeniyle, eski çağ tarih 

kitaplarını yeniden yazıyoruz” beyanında bulunmuĢtur. 

Dr. Hiebert, ôzellikle üzerine kırmızı renkli 4-5 sembol veya harf kazınmıĢ küçük bir taĢ 

parçasını ve keĢfinin ônemini dil ve arkeoloji üzerine düzenlenen bir konferansta kamu oyuna 

açıklamıĢtır. Bu yazı sitili, o çağlardaki hiçbir yazı sistemine benzemiyordu. Diğer bilim adamları da bu 

yazının çağdaĢları olan Mezopotamya, Ġran ve Indüs vadisindekilere benzemediği konusunda 

birleĢmiĢlerdir. Bazı bilim adamları bu iĢaretlerin haberleĢmeye yarayan bir yazı türü olduğu 

konusunda kesin bir kanıya sahip olmakla birlikte, henüz komĢularınkilere gôre tam geliĢmemiĢ 

olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

Pensilvanya �niversitesi Eski Asya Dilleri uzmanı Prof. Victor H. Mair‟e gôre, bulunan taĢın 

üzerindeki sembollerin “muhakkak bir yazı” olması gerekiyor. Mair‟e gôre, bu semboller bir piktografı 

(resim yazısı) olmayıp, iyice soyutlaĢmıĢ bir yazı türüdür. Mair‟e gôre, bu semboller �in yazısı 

değildir, ayrıca �in yazısı bu taĢtan yüzlerce yıl sonra geliĢmiĢtir. O Ģekiller Mezopotamya veya eski 

Elam yazısına da benzemiyor. Pensilvanya‟da Ġndüs arkeoloji uzmanı olan Dr. G.L. Possehl‟e gôre 

taĢ, bir Ġndüs mührüne benzemiyor; ancak üzerindeki sembollerden yalnız birisi Ġndüs yazı sistemine 

benzemektedir. 

Dr. Hiebert; bu yazının, bu insanlar tarafından keĢfedilmiĢ orijinal bir yazı türü mü, yoksa 

komĢularının icat ettikleri yazı türlerinden ilham alarak kendilerine gôre uyarlamaya çalıĢtıkları bir yazı 

türü mü? olduğu konusunda henüz emin olmadığını beyan etmiĢtir. Ona gôre bu yazı sisteminde 

kelime veya kelimelerden ônce gelen bir “ôn-ek” bulunmaktadır. 

Ġki yıl ônce, St. Petersburg Arkeoloji Enstitüsü‟nden Dr. I.S. Klochkov, BMAC halkının yazıyı 

keĢfetmiĢ olabileceklerine ait bazı bulgulardan bahsetmiĢtir. Bu ve diğer Rus bilim adamları da BMAC 

kültürüne ait insanların kil ve çômlekler üzerine yazıyı andıran semboller kullandıklarını ifade 

etmiĢlerdir. 

Akademisyenler, BMAC kültürü insanlarının nereden geldikleri, dônemlerinde ne gibi 

etkinliklerde bulundukları ve sonra onlara ne olduğu… gibi konuları merak etmektedirler. Dr. Hiebert, 
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bu medeniyetin Ġran-Türkmenistan sınırı boyunca uzanan dağ eteklerinde Annau yakınında doğmuĢ 

olabileceğini, zira bu yôrelerde eski yerleĢim merkezlerine rastlanıldığını ifade etmektedir. Dr. 

Sarianidi, bu medeniyetin kôkünün Türkiye‟ye kadar uzandığını iddia etmektedir. Bazı bilim adamları 

ise bu insanların kuzeyden gelmiĢ olabileceklerine iĢaret etmektedirler. 

BMAC medeniyetinin çôküĢü de bir sır gibidir. Harward‟dan Dr. Lamberg-Karlovsky “Mimari 

stilleri, duvarlarla çevrilmiĢ muhteĢem binaları birkaç yüz yıl içinde ortadan kaybolmuĢtur. Lüks eĢya 

ve malzemeler yapılmaz olmuĢ ve herĢey küçülmüĢtür. Belki insanlar tekrar küçük yerleĢim 

birimlerine, kôylerine geri dônmüĢlerdir veya diğer medeniyetlerce absorbe edilmiĢlerdir.” diyor. 

Sonuç ne olursa olsun arkeologların son yıllara kadar hiç ummadıkları bu yerde, bir zamanlar 

büyük bir medeniyet doğmuĢ; sonra yok olurken arkalarında büyük kerpiç bina kompleksleri ile küçük 

taĢ parçaları üzerine iĢlenmiĢ yazı sembolleri bırakmıĢtır. 

8. Sonuç ve �neriler 

Ġnsanlık tarihini inceleyenler, 20. yüzyılın baĢlarına kadar medeniyetlerin baĢlangıcı olarak Eski 

Yunan Medeniyeti‟ni gôstermekteydiler. 20. yüzyılın baĢlarından itibaren Sümer ve Babil tabletlerinin 

tasnif edilerek okunmaya baĢlamasıyla gôzler Mezopotamya‟ya çevrilmiĢtir. Artık günümüzde bütün 

bilim adamlarınca dünya medeniyetlerinin beĢiği denilince Mezopotamya ve ôzellikle Sümerler akla 

gelmektedir. 

ġimdi konumuzla ilgili olarak n Sümerler‟in kôkenine gelelim. Sümerler baĢlangıçta bulundukları 

ülkeye dıĢardan gôç etmiĢ yabancılardır. Zira bu insanların ne yerli halkla ne de komĢu ülke 

insanlarıyla herhangi bir kültürel ve dil bağları yoktur. Bu insanların dil yônünden Ural-Altay dil 

ailesinin bir mensubu olduğu, ôzellikle Türkçe ile pekçok ortak yônleri bulunduğu bütün bilim 

adamlarınca ifade edilmektedir. Hatta bazı bilim adamlarınca bu insanların Hazar Denizi bôlgesinden 

gôç etmiĢ oldukları ifade edilmektedir. Bugüne kadar elde edilen bilgiler ıĢığında hiçbir bilim adamı 

aksine bir gôrüĢ belirtemediğine ve mevcut veriler bu insanların kôkenini Turan Ovası‟na doğru 

yônlendirdiğine gôre daha ne beklenilmektedir. Niçin bu insanlara hala “nereden geldikleri bilinmeyen 

Kimsesizlerin Halkı (=Nobody‟s people) denilmektedir” Bu insanların Turan Ovasındaki Ġlk Türkler‟den 

kopup gelmiĢ gôçmenler olduğunu kabul ederek, onların kôklerinin araĢtırılması gerekmez mi? 

Onların kôklerine ait kalıntıları Turan Ovasın‟daki birinci yerleĢim merkezleri olan tatlısu gôl 

kenarlarında bulmak çok zordur, belki de imkansızdır. �ünkü oralardaki kalıntıların ilkel çadırlar veya 

sazlardan yapılmıĢ küçük kulübeler Ģeklinde olması gerekir. Büyük nehirlerin deltalarındaki ikinci 

yerleĢim merkezlerinde kurmuĢ oldukları yapılar ise basit bir kaç evden oluĢan küçük kôyler Ģeklinde 

olmalıdır. Bunların büyük bir kısmı ya tamamıyla yok olmuĢ veya kum ve balçık altına gômülmüĢlerdir. 

Ancak bunları bir Ģans eseri olarak bulmak mümkün olabilir. Büyük nehir yataklarının kenarında, dağ 

eteklerinde kurmuĢ oldukları üçüncü yerleĢim yerleri geliĢmiĢ büyük kôyler ve zamanla büyüyen 

Ģehirler Ģeklinde kurulmuĢlardır. Kum fırtınalarından ve sel baskınlarından daha az etkilenmiĢ 

olacakları için bunları bulma Ģansı oldukça fazladır. Bu gibi yerlerin tespitinde bôlgenin uydulardan 
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çekilmiĢ gôrüntülerinin “uzaktan algılama” (remote sensing) yôntemi ile incelenmesini ôneriyorum. Bu 

yôntem ile çok geniĢ bir alanı kapsayan Orta Asya‟nın Kuvaterner Dônemine ait paleocoğrafik evrimi 

daha çabuk, daha ucuz ve daha sağlıklı bir Ģekilde taranabilecek; bu güne kadar hiç dikkati çekmemiĢ 

eski yerleĢim yerlerinin izlerine rastlamak mümkün olabilecektir. 

Gerek uzaktan algılama yôntemi ile yeni bulunabilecek, gerekse bilindiği halde henüz yeterince 

incelenmemiĢ kalıntıların ôn incelemesi, kalıntılıların bulunduğu ülkenin arkeologları tarafından 

yapılmalı; bu ôn inceleme sonucunda ônemli gôrünenlerin derinlemesine ve geniĢlemesine daha 

ayrıntılı olarak incelenebilmesi için Türk Dünyası‟nın ve uluslararası kuruluĢların maddi, teknolojik ve 

bilimsel desteği aranmalıdır. Bu ve benzeri çalıĢmalar yapıldığı takdirde, Sümerlerin kôkenlerine ait 

izlerin, Orta Asya‟da ôzellikle Turan Ovası‟ndaki kalıntılarda bulunabileceğine inanıyorum. 

 

 

The Encyclopedia Americana, International Edition, V.1, s. 252, 1982. 

Pumpelly, 1908: Ryan William and Pitman Walter, (2000)‟den alınmıĢtır; Noah‟s Flood: The New 

Scientific Discoveries About the Event That Changed History; Published by Simon and Schuster, New 

York, s.319. 

Ryan William and Pitman Walter, (2000) Noah‟s Flood: The New Scientific Discoveries About 

the Event That Changed History; Published by Simon and Schuster, New York, s.319. 

New York Times Gazetesinin 13.05.2001 tarihli sayısında yayınlanan makale.  
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Orta Asya'nın Tarih Öncesi: Alt, Orta ve Üst Yontma TaĢ Çağı / Prof. Dr. 
Leonid B. Vishnyatsky [s.486-493]  
 

Rusya Bilimler Akademisi Kültür Tarihi Enstitüsü / Rusya 

  Coğrafik Sınırlar veYerleĢimlerin Dağılımı 

AraĢtırılan bôlge; batıda Hazar Denizi‟nden doğuda Tiyen-ġan‟a, kuzeyde ĠrtiĢ Nehri ve Güney 

Ural yamaçlarından, güneyde Pamirler ve Kopet Dağı‟na kadar uzanan alanları kaplamaktadır. 

Burası, çok değiĢken doğal iklim koĢulların olduğu muazzam bir alandır ve onun farklı bôlgeleri, farklı 

jeolojik ve çevresel tarihlere sahiptir. Genel olarak, Orta Asya‟nın Geç Senozoik Dônemi, palinolojik 

renk skalasında açık bir Ģekilde gôsterilen, iklimin artan kuraklığı ile karakterize edilir. Aynı zamanda, 

hem Pleistosen hem Holosen devirler, ilk insanlar için yeterince uygun olan nispeten daha nemli 

dônemlere tanıklık etmiĢlerdir. Holosen‟in varlığı, mağaraları ve açık hava yerleĢimlerini, iĢlik yerleri 

(değiĢik süreli ve maksatlı) ve atôlyeleri kapsayan birçok Yontma TaĢ �ağı sitleriyle belgelenmektedir. 

Bu oluĢumların bazıları, sadece tek tip taĢ aletler verirken, diğerleri ise on binlerce etkili buluntularla 

bilinirler. Sitlerin çoğu, bôlgenin güneydoğusundaki dağlık bôlümünde yoğunlaĢır (Pamirler ve Tiyen-

ġan), fakat aynı zamanda batı ve kuzeydeki çôllük alanlarda da Yontma TaĢ �ağı sitlerinin kesin izleri 

vardır (figür 1). AĢağıda, kısaca çok ônemli malzemeleri tanımladım ve bôlgenin ilk yerleĢimcileri ile 

onların kültürleri hakkında bize anlatılanları dikkate aldım. 

Alt Yontma TaĢ �ağı ve Bôlgede Ġlk YerleĢimler 

Orta Asya‟nın en eski yerleĢimi, Güney Tacikistan‟daki Kuldara‟dır.1 Sitin arkeolojik kolleksiyonu 

büyük değildir (yassı ve yuvarımsı çakıllardan yapılma 40 tane küçük ve kaba alet), fakat Tacik 

çôküntüsünün eĢsiz tabakalaĢmıĢ ve iyi çalıĢılmıĢ lôs depolarında derince gômülmüĢ paleosoller 12-

11 ile (eski zaman koloidal eriyikleri, ç.n.), bu buluntuların birlikteliği, onların kronolojisinin kurulması 

için güzel bir fırsat sağlar. Kuldara, kesin olarak Alt Pleistosen‟in sonuna tarihlenebilir (yaklaĢık 

günümüzden 800-850.000 yıl ôncesi), bunun anlamı, bôlgede ilk insan 800.000 yıl ôncesinde 

gôrünmüĢtür. Eldeki veriler ıĢığında bu tarih, Asya‟daki en eski arkeolojik sitlerin kronolojisi için 

oldukça mantıklı gôrünür. �in, Endonezya, Hindistan ve Pakistan‟dan elde edilen hominid kemikleri ve 

sôzde aletler için 1.5 milyon yıl ôncesinden daha eski ve hatta 2 milyon yıl ôncesi olarak iddia edilen 

tarihler, bir zaman kontrolüne dayanmamasına rağmen, en azından Alt Pleistosen‟in sonu için az da 

olsa bir Ģüphe vardır. Güney ve Doğu Asya, Ģimdiden bir ya da daha fazla insan etkileĢimine tanıklık 

eder.  

Kuldara‟nın, bôlgenin tek Alt Pleistosen siti olduğu gôrülür. 600.000 yıldan daha eski olabilecek 

Tacik çôküntüsünün 9-8 paleosollarından elde edilen tek izole buluntular, Kuldara ile Karatau 1, 

Lakhuti, Obi-Mazar, vd. gibi Orta Pleistosen‟in ikinci yarısına ya da ortasına tarihlenen buluntu 

toplulukları arasındaki boĢluğu doldurur. Bu buluntu toplulukları, Doğu Asya ve Kıta Hindistan‟ın 

kuzeyinde bulunanlara benzer, kaba yonga aletler ve kıyıcıların (figür 2) olduğu yontuk çakıl 



  718 

endüstrilerini verirler. 

Bir diğer çok ônemli Alt Yontma TaĢ �ağı siti, deniz seviyesinden yaklaĢık 2000 m. yükseklikteki 

Soh nehri vadisinde bulunan, Kırgızistan‟daki Sel-Ungur mağarasıdır.2 Faunal malzemeyle birlikte 

palinolojik veriler, üst kültürel tabaka üzerindeki kattan alınan bir traverten ôrnek üzerine elde edilmiĢ 

G.�. 126.000 ± 5000 (LU-936) veren bir Uranyum-Toryum yaĢıyla bütünüyle uyuĢan Yontma TaĢ 

�ağı tabakaları için Orta Pleistosen �ağı iĢaret eder. TaĢ aletler ve hayvan kemiklerine ilaveten 

mağara dolguları, bazı insan ve insan olduğu varsayılan kalıntıları da içerir: DiĢler, bir kol kemiği 

parçası ve artkafa kemiği olabilecek bir parça. Bu buluntuları çalıĢan paleoantropologlar, Sel-Ungur 

hominidlerini, bazı geliĢmiĢ ôzelliklere sahip olan Homo erectus‟un, ôrnek olarak gôsterilebilecek yerel 

ôzelleĢmiĢ bir türü olarak düĢünürler.3 Aletler; kıyıcıları, basit düz ya da dıĢbükey kenar kazıyıcıları, 

çontuklu ve diĢlemeli aletleri, düzeltili yongalar ve parçalarını kapsar. Ayrıca, en azından biri 

tanımlanabilmiĢtir. Sel-Ungur‟u ortaya çıkaran uzmanlar, endüstriyi AĢôlyen olarak kabul etme 

eğilimindedirler, ama bir yandan gerçek el baltalarının yokluğu ve ôte yandan Tacik çôküntüsünün 

yontuk çakıl buluntu toplulukları ile açık benzerliklerinin varlığı gôzônüne alındığında, bôyle bir 

tanımlama eleĢtiriler karĢısında çok zayıf kalır. Sel-Ungur‟u, Orta Asya‟nın Alt Yontma TaĢ �ağı‟nın 

yontuk çakıl endüstrileri sınıfına atfetmek için, daha iyi sebepler olduğu tartıĢılabilinir.4  

Daha çok Geç AĢôlyen‟e atfedilen ve Alt Yontma TaĢ �ağı‟na ait olduğu düĢünülen sitlerin bir 

kaçı, Orta Asya‟nın batı ve kuzeyinde, Türkmenistan‟ın ve Kazakistan‟ın kurak steplerinde ve 

çôllerinde keĢfedilmiĢtir. Yandaca (Batı Türkmenistan), Esen (Karakalpakistan), Mugocary, ViĢnevka 

(her ikisi de Kuzey Kazakistan‟dadır) ve bazı ôteki yerlerden elde edilen koleksiyonlar, gerçek el 

baltalarını da içeren çok sayıda ve farklı iki yüzden çalıĢılmıĢ formları kapsar (figür 3). Maalesef, 

bunların tamamı yüzey buluntularıdır ve onların jeolojik yaĢı tatmin edici bir biçimde saptanamaz. 

Bir yandan yontuk çakıl endüstrilerinin coğrafi dağılımı, ôte yandan el baltası buluntu toplulukları 

(fig. 4), bir Doğu-Batı karĢıtlığının varlığını gôstermesi açısından ilginçtir.5 Bilinen tüm elbaltaları, 

batıda ve kuzeydedir ama çekirdek ve yonga endüstrileri güneydoğuda yoğunlaĢırken, elbaltaları 

güneydoğuda neredeyse hiç yoktur. Bu fenomenin mümkün olabilecek yorumlarından biri, Orta 

Asya‟nın batı ve kuzey kısımlarında, aslında Kafkasya‟dan (ki burada elbaltalı zengin AĢôlyen 

endüstriler bilinmektedir) gelen hominidler tarafından yerleĢilmiĢken, Orta Asya‟nın güney doğu 

kısımlarının ilk yerleĢimcilerinin ise, Doğu Asya‟dan (yontuk çakıl endüstrileri baskındır) gelmiĢ 

olabilecekleridir. Yine de, ekolojik yorum, eĢit bir olasılığı gôsterir: �ekirdek ve yonga endüstrilerinin 

neredeyse yalnız dağlık alanlarla ve elbaltalarının ise ovalarla iliĢkili olduğu iĢaret edilmektedir. 

Orta Yontma TaĢ �ağı 

Bu evreye atfedilen sitlerin çoğu, nispeten geç gôrülmektedir, buna rağmen, bu varsayımın 

temel olarak, tipolojik gôrüĢlere dayandırıldığı ve bundan baĢka sadece çok nadir olarak, stratigrafik 

gôzlemler ve mutlak yaĢlandırmalarla desteklenebildiği vurgulanmalıdır. Tacikistan‟daki Huci ve Ogzi-

Kiçik‟in ve �zbekistan‟daki Obi-Rahmat‟ın Orta Yontma TaĢ �ağı buluntu topluluklarından elde edilen 
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radyokarbon tarihleri, onların yaĢlarının yaklaĢık 40.000±5000 yıl ônce civarında olabileceğini 

gôstermektedir.6 Yine de, bazı sitler, erken �st Pleistosen ve hatta Orta Pleistosen yaĢlı olabilirler. 

Her Ģeyden ônce, bu durum, uzun süreli bir kültürel katlaĢımın keĢfedildiği, �zbekistan‟daki Kulbulak 

için mümkün olabilir. 

Orta Asya‟nın çoğu Orta Yontma TaĢ �ağı sitleri, Musteriyen olarak tanımlanabilinir. Bunlar, 

mağaralar (Obi-Rahmat, Hocakent, Ogzi-Kiçik, TeĢiktaĢ, vb.) ya da açık hava yerleĢimleri (Kuci, 

Kuturbulak, Zirabulak, vb.), iĢ yerleri ya da atôlyeler olsalar da, bu yerleĢimler, oldukça benzer 

envanterlere sahiptir.7 Bu envanterler, küçük disk biçimli (merkezcil) ve geniĢ tek platform ya da iki 

kutuplu çekirdeklerle, nispeten geniĢ düzenli taĢımalık serisi ile (dilgiler ve dilgimsi yongalar), çeĢitli 

kenar kazıyıcı kombinasyonu ile (bir kural olarak ikili ve yôneĢenleri içeren) ve büyük bir koleksiyon 

içinde bulunan ve her zaman mekik aletlerin (limaces) de ilave edildiği düzeltili uçlarla karakterize 

edilirler (figür 5). Elbaltalarının, yaprak biçimli uçların ve diğer iki yüzeyli aletlerin tümden ya da hemen 

hemen yokluğu da ônemli bir noktadır. Farklı buluntu toplulukları arasındaki benzerlik, eğer alet 

üretiminde kullanılan hammaddenin değiĢkenliği olmazsa, tamamıyla ortaya koyulur. �rneğin, büyük 

bir olasılıkla hammaddenin değiĢkenliği yüzünden, Kuturbulak‟ta (�zbekistan) “yontuk çakıl aletler” 

boldur ve Kara-Bura‟da (Tacikistan) baskındır ve yine aynı sebepten dolayı, Kos kurgan 1‟in (Güney 

Kazakistan) Musteriyen yapısı, temel olarak küçük boyutlu objelerden oluĢur. Bazen, aynı 

koleksiyondan gelen farklı hammaddelerden yapılmıĢ buluntu toplulukları, farklı sitlerden gelen 

buluntu topluluklarına gôre daha az benzerlik gôsterebilir. 

Ġki yüzeyli aletler (küçük bir el baltası ve bazı yaprak biçimli uçları içeren) ve diĢlemeli aletlerin 

yoğun olduğu Kulbulak endüstrisi, kendi ôzgünlüğü içerisinde çarpıcıdır (figür 6). DiĢlemeli aletlerin 

yoğunluğu (en azından kısmen) kültürel olmayan faktôrleri yansıtma olasılığına sahip iken, bôyle bir 

yorum, iki yüzeyli aletlerin varlığına cevap veremez. Diğer Orta Asya sitlerinin çoğunun tersine, 

Kulbulak‟ın sakinleri, teknik becerilerinin gerçekleĢmesi için daha uygun fırsatları sağlayabilecek 

yüksek kaliteli çakmaktaĢlarına ulaĢabilme Ģansına sahiptiler, ancak bunun, sadece sitin ôzelliğinin bir 

sebebi olup olmayacağı Ģüphelidir. Uzun bir araĢtırma tarihine rağmen, bu sit hemen hemen tüm 

yaklaĢımlar içinde (kronolojik, fonksiyonel, kültürel) h�l� bir bilmece olarak kalır ve Orta Asya‟nın 

Yontma TaĢ �ağı içindeki yeri açık değildir. 

KomĢu bôlgelerin Orta Yontma TaĢ �ağı endüstrileri ile Orta Asya Musteriyen‟i 

karĢılaĢtırıldığında, kuzey ve güneyle yakın benzerliklerin çok nadir oluĢu ya da olmaması, batı ve 

doğuyla bôyle benzerliklerin varlığı gôzlemlenir. Açık olan Ģu ki, Doğu Avrupa‟nın güney kısmının 

Mikokiyen endüstrisi (Ilskaya ve Suhaya Meçetka‟da olduğu gibi), aynı Doğu Asya‟nın çağdaĢ 

endüstrilerine gôrünüĢte oldukça benzeyen Hindistan ve Pakistan‟ın Orta TaĢ �ağı‟nda olduğu gibi 

çok farklı gôrünür, Güney ve Doğu Asya malzemeleri hakkında iyi bir bilgiye sahip olan, Boriskovsky,8 

birçok kereler, “Musteriyen” teriminin, Hindistan‟ın Orta TaĢ �ağı endüstrilerine uymadığını iĢaret 

etmiĢtir, çünkü bu endüstrilerde, düzeltili uçlar ve mekik aletler (limaces) eksiktir ya da çok azdır; 

bunlar, tipik olmayan kenar kazıyıcılara sahiptir (bunların çoğu, yine de, “düzeltili yongalar” olarak 

isimlendirilir, çünkü düzelti kenarın Ģeklini değiĢtirmez ama onun doğal kenarlarını izler), bunun 
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yanında, bu endüstriler, sık sık yongalardan çok yassı ve doğal parçalar üzerine yapılan aletleri ve 

bunlara benzer aletleri içerir. Tüm bu ôzellikler, Pakistan‟daki Sangao mağarasının, Penjab‟ın geç 

Soanian‟ın, Racastan ve Orta Hindistan‟dan elde edilen malzemelerin ve belki de h�l� çok az bilinen 

Afganistan Orta Yontma TaĢ �ağı envanterlerinin tipik ve benzer karakterleridir.9  

Birçok açıdan, Güney Asya‟nın Orta Yontma TaĢ �ağı‟ndan farklılıklar olsa da, Orta Asya‟nın 

Mousteriyeni, Orta Doğu‟nun tahminen çağdaĢ endüstrileri ile çok fazla ortak ôzelliklere sahiptir. Bu ilk 

kez, yarım yüzyıldan daha fazla bir zaman ônce, Okladnikov tarafından iĢaret edilmiĢti ve o 

zamandan beri toplanan veriler, onun tahmininin doğru olduğunu ortaya koymuĢtur. Benzerlikler, 

sitlerin topografyalarında, faunal buluntu topluluklarının kompozisyonunda ve taĢ endüstrilerinin 

karakterinde ortaya çıkıyor. Her iki bôlgedeki çoğu Musteriyen siti, deniz seviyesinden 1200-1400 m. 

yükseklikte yer alır ve onların faunaları, çoğunlukla ya yabani keçi ya da yabani koyun veya her 

ikisiyle baskın olmuĢtur. Bu sitleri terk eden hominidlerin, aynı tür Homo neanderthalensis olduklarına 

dair az da olsa kuĢkular vardır. Neanderthal kemik kalıntıları, hem Orta Doğu‟da (Irak‟taki ġanidar 

mağarası) hem de Orta Asya‟da (�zbekistan‟daki TeĢik-TaĢ mağarası) bulunmuĢtur. Her iki bôlgenin 

taĢ endüstrileri: Dilgi yônelimli fakat hala Orta Yontma TaĢ �ağı teknolojili budamalı façetalı parçaların 

varlığıyla; ônemli derecede çekirdek redüksiyonu ve aletin yeniden keskinleĢtirilmesiyle (bir ya da iki 

istisna ile); elbaltalarının tümden diğer iki yüzeyli aletlerin tümden ya da tüme yakın yokluğu ile; ikili ve 

yôneĢen tipleri fakat seyrek olarak da yatay ya da Quina kazıyıcıları içeren çeĢitli kenar kazıyıcıların 

eĢzamanlı varlığı ile; çok sayıda düzeltili uçlar ile (uzun olanları da kapsayan); mekik aletlerin varlığı 

ile ve �st Yontma TaĢ �ağı alet tiplerinin nadirliği ile karakterizedir. 

Doğu‟ya doğru, Orta Asya‟dakilere çok benzer bir Musteriyen, Altay Dağlarında çok iyi 

bilinmektedir10 Altay endüstrilerinin çoğu, Zagros dağlarından Pamir ve Tiyen-ġan dağlarının 

yamaçlarına kadar uzanan genel eğilimin devamlı olduğunu gôsterir. 

Eğer biz: 1) Orta Asya Musteriyen sitleri için nispeten geç bir zamanın olasılığını; 2) 

Neandertallerle (ġanidar ve TaĢik-TaĢ‟taki) olan iliĢkilerini; 3) Bu endüstriden geliĢmiĢ olabilecek 

herhangi bir açık ôncelinin Orta Asya‟da tümden yokluğunu ve 4) Zagros-Toros‟un, Kafkas ôtesi ve 

Altayların taĢ buluntu topluluklarının benzerliğini gôz ônünde bulunduracak olursak, o zaman Ģu 

hipotezleri formüle edebilmemiz olasıdır. Birinci olarak, hem Zagros hem de Trans Hazar Musteriyen 

sitlerinin, Batı Asya‟dan doğuya doğru hareket eden Neandertaller tarafından iĢgal edildiğini ileri 

sürmek olasıdır.11 Ġkinci olarak, bu hareket, ya baĢarılı bir adaptasyondan kaynaklanan bir yayılımdır 

(bu, büyük ihtimalle, tüm eldeki tarihlerin, bir olasılık olarak, çok genç olduğunu ima etmektedir) ya da 

diğer yayılımcı toplulukların, tahminen çağdaĢ insanların baskısı altında zorunlu bir geriye çekiliĢidir. 

Sahip olunacak yeni ve oldukça güvenilir tarihler elde edilene kadar, bu hipotezleri çôzümlemek 

mümkün gôrünmemektedir. 

�st Yontma TaĢ �ağı 

Bôlgenin tümünde, Ģu anda, �st Yontma TaĢ �ağı buluntu topluluklarını veren bir düzineden 
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fazla yerleĢim yeri yoktur. Bu durum, Son Buzul �ağı‟nın (yaklaĢık 20.000 yıl ônce) sert iklim koĢulları 

ya da ilgili çağın jeolojik dolgularının yetersizliği veya Orta Asya‟nın birçok kısmının yetersiz 

araĢtırılması nedeniyledir. 

�st Yontma TaĢ �ağı sitlerinin birkaçı, ZerafĢan havzasından bilinmektedir. Bunların en 

ônemlisi, �zbekistan‟da Semerkand‟ın sınırları içinde yer almaktadır.12 Sit, 1939‟dan beri 

araĢtırılmaktadır ve kazılarla ortaya çıkartılan tüm alan, 1000 m2 civarındadır. Kültürel kalıntılar, 

�aĢmasiyab deresinin sağ kıyısı üzerindeki iki terasın dolgularına birikmiĢtir. Yoğun yerleĢimin üste 

doğru olan yedi seviyesi ayırt edilebilmektedir, bu seviyelerin her biri, taĢ aletler, kemik kırıkları, kômür 

ve aĢı boyası parçaları ile dolmuĢ birkaç cebi içerir. 3000‟den fazla kemik ve kemik parçaları 

tanımlanabilmiĢtir. Bunların yarısı attır ve bunu Pleistosen eĢeği ile yaban sığırları izler. 

Semerkand‟da bulunan ve anatomik olarak modern insanlara atfedilen insan kemiklerinin kôkeni biraz 

net değildir ve onların Yontma TaĢ �ağı sedimanlarıyla olan iliĢkileri sorundur. 

TaĢ envanterler, çok zengin (binlerce parça), çeĢitli ve ôzgündür (figür 7). �ekirdeklerin çoğu, 

çoğunlukla bir ya da iki vurma düzlemine ve sırasıyla tek yônlü ya da iki kutuplu, paralel negatif 

izlerine sahip olan küçük çakıllardır. Tek yüzlü disk biçimli çekirdekler de mevcuttur. Bazı formlar 

kama biçimli çekirdeklere benzer olmalarına rağmen, gerçek prizmatik çekirdekler yoktur. Dilgiler çok 

değildir ve onların çoğu yoğun bir Ģekilde düzeltilenmiĢlerdir. DeğiĢik tiplerdeki ônkazıyıcılar, yaygın 

alet tipidir. ĠĢ gôren kenarları hafif dıĢbükey olan oldukça küçük yongalar üzerine yapılmıĢ kenar 

kazıyıcılar, yatık yôneĢen kenar kazıyıcılar ve keski biçimli aletler de yaygındır. Ayrıca, alet takımları, 

delicileri, düzeltili dilgicikleri, taĢkalem yüzeyli objeleri, yontuk çakıl (kıyıcılar/kıyıcı aletler) aletleri ve 

çentik yapmak için kullanılan ya da ôrs olarak tanımlanan objeleri kapsar. Sitin her iki kültürel eğilimi 

ve kronolojik durumu, henüz kesinleĢmemiĢtir. Bu tahminin yanlıĢ olma olasılığı olsa bile, geleneksel 

bir Ģekilde, arkeolojik buluntu topluluğunun tek ve türdeĢ olduğu düĢünülmektedir. Benim gôrüĢ 

açımdan, Semerkand‟ın, zaman içinde geniĢ bir alana yayılmıĢ (Orta Pleistosen‟den �st Pleistosen‟in 

sonuna kadar) mesleki olayların yeniden ele alınıĢını gôstermesi ve farklı kültürel geleneklerle iliĢkili 

olması yadsınamaz.13  

�st Yontma TaĢ �ağı tabakalı diğer bir sit, Fergana çôküntüsünün (�zbekistan) kuzeyinde, 

Kuzey-Batı Tiyen ġan‟dan bilinmektedir. Bu sit, bu metinde daha ônce Orta Yontma TaĢ �ağı ile 

iliĢkili olduğu sôylenen Kulbulak‟tır. �st Yontma TaĢ �ağı, Kulbulak katlaĢımının üst bôlümünden 

gelen malzemeler ile tanımlanmaktadır. Prizmatik çekirdekler ve çeĢitli ônkazıyıcıların, Orta Yontma 

TaĢ �ağı tabakalarında bulunan çontuklu/diĢlemeli aletler (sayısal olarak baskın olan) ve kenar 

kazıyıcılar gibi karakteristik alet tipleri ile bir arada bulunması, burada anılmaya değerdir. 

Karasu (Valihanov‟un) siti, Kazakistan‟da �imkent‟in yaklaĢık 140 km. kuzeyinde bulunan 

Arıstandı Nehri‟nin yüksek kısımlarının sağ tarafında bulunmaktadır.14 Sitin kültürel tabakaları, 

üçüncü nehir sekisinin kumlu topraklarıyla (loam: içinde organik maddeler olan kum ve kil karıĢımının 

meydana getirdiği gevĢek yapılı toprak, ç.n.) iliĢkilidir ve taĢ aletler, hayvan kalıntıları ve ocak 

yerlerinin izlerini içerir. Hayvan kalıntıları içinde at boldur ve bunu bizon, antilop ve kızıl geyik izler. 
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Mevcut palinolojik veriler, içinde kültür kalıntıları veren dolguların oluĢmaya baĢladığı dônem için, 

stepik iklim koĢullarının olduğunu da gôsterir. Son zamanlarda, G.�. 24.800±1100 yıllarını veren 

radyokarbon yaĢı, üstteki kültürel tabaka için rapor edilmektedir.15 TaĢ aletler, yapılmıĢ yaklaĢık 6000 

parçayı kapsar. Tüm tabakalardan elde edilen çekirdekler ve yongaların, Orta Yontma TaĢ �ağı 

olduğu düĢünülmektedir (çok az dilgi, çok az ya da tamamen olmayan prizmatik çekirdekler), fakat 

düzeltili aletlerin ôzellikleri, bunun bir �st Yontma TaĢ �ağı endüstrisi olduğuna Ģüphe bırakmaz. 

�nkazıyıcılar, aletlerin yarısından çoğunu oluĢturur, oldukça simetriktir ve ôzenli bir Ģekilde dilgimsi 

yongaların ve dilgilerin üzerine yapılmıĢ düzeltili aletlerdir. Alet takımının geri kalanı, taĢkalemler, 

düzeltili yongalar ve nadir olarak kenar kazıyıcılar ve uçlardan oluĢmaktadır. 

Ġsfara nehrindeki (Tacikistan) Hoca-Gor sitinden elde edilen malzemenin büyük bir kısmının, �st 

Yontma TaĢ �ağı‟nın son safhasına tarihlendiğine inanılmaktadır. Buluntuların bir kısmı yüzeyden, 

geri kalanı da kazılardan gelmiĢtir. Kazılarda bulunan aletler, en üst sekide sonradan depolandığı 

düĢünülen soluk sarı renkli bir kum tabakasıyla iliĢkilidir. TaĢ aletler, prizmatik çekirdekleri, dilgileri, 

çok sayıda dilgi üzerine yapılmıĢ ônkazıyıcıları (ikili olanların da bulunduğu), delicileri ve düzeltili 

dilgicikleri kapsar. Okladnikov ve Ranov, Kuzey Afrika‟nın Capsian (Kobis, Tunus) endüstrileri 

arasında bu buluntu topluluğuna benzerlikler olup olmadığını araĢtırmıĢlardır. 

Geç �st Yontma TaĢ �ağı‟na tarihlenebilecek birden çok buluntu topluluğu, Tacikistan‟daki 

ġugnou‟nun 1. tabakasıdır. Koleksiyonda, dilgicikler ve geniĢ dilgiler, çeĢitli ônkazıyıcılar, bazı 

Gravette uçlarına benzeyenleri de içeren çeĢitli uç tipleri, deliciler, düzeltili dilgiler vs. ônemli yer 

tutarlar. 

Gôrüldüğü gibi, Musteriyen‟den farklı olarak, Orta Asya‟nın az bilinen �st Yontma TaĢ �ağı 

endüstrileri, çok çeĢitlidir. Tipoloji temelinde, aynı gruba eĢleĢtirilebilecek iki yerleĢim yerinin bile 

olmadığı gôrülür. Yine de, Karasu, Semerkand ve Kulbulak‟ın �st Yontma TaĢ �ağı tabakalarında, 

kayda değer yaygın bir ôzellik vardır: �st Yontma TaĢ �ağı unsurları oldukça az geliĢmiĢ olarak 

kalmıĢken, kendi tipolojileri ve teknolojileri içinde gôze çarpan Orta Yontma TaĢ �ağı unsurları daha 

akılda kalıcıdır. Bu �st Yontma TaĢ �ağı endüstrileri içinde Orta Yontma TaĢ �ağı unsurlarının kalma 

ısrarı, onların yerel kôklerini gôsterebilir, ama bu olasılığı destekleyecek yeterli kanıt yoktur.  

Endüstrilerin farklılığına rağmen, onların komĢu bôlgelerde benzerlerinin de olduğunu 

gôstermez. Ne Orinyasiyen benzeri ôzelikleri ile Zagros‟un Baradost‟u16 ne de düzeltili dilgiler ve 

omurgalı ônkazıyıcılarla üstün olan ve dilgi yônelimli bir teknolojiyle karakterize edilmiĢ olan Kara-

Kamar‟in (Kuzey Afganistan) 3. tabakası17 ve ne de Ak-Kupruk kültürü (Afganistan), Orta Asya‟da 

bulunanlara benzer buluntu toplulukları vermez. Sadece Batı ve Kuzey Sibirya‟nın, Kazakistan‟ın 

doğu kısmındaki endüstrilerle benzerliğinin araĢtırılması bir ümit oluĢturmaktadır, fakat h�l�, Kuzey 

Sibirya tam olarak çalıĢılıp yayınlana kadar bôyle bir benzerliğin olduğunu sôylemek mümkün 

olmayacaktır. 
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Ġç Asya'da Milattan Önceki Binyılda Türklerin Atalarına Atfedilen Kültürler / 
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Umûmî Mül�hazalar 

Türkistan‟ın kalbinde, bugünkü Kazakistan‟ın baĢkenti Alma-ata‟nın doğusunda, Esik (veya 

Issık) çayı kıyılarında, M.�. V.-IV. yüzyıllardan bir mezarda, Kôk-Türk (Gôktürk) harflerinin arkaik bir 

Ģekli ile, Türkçe sanılan bir yazı bulunmuĢtur.1 Bu keyfiyet, Türk tarihinin sandığımızdan daha çok 

kadîm devirlerde baĢlamıĢ olduğu imk�nını ortaya çıkardı. Bôylece, Türk kültür tarihinin baĢlangıcını 

bulmak için Esik devresine ve Eurasia‟da ilk yerleĢik kültürlerin bitip, atlı çoban yarı-gôçebeleri 

kültürünün baĢladığı devir sayılan M.�. IX.-VIII. yüzyıllara kadar geri gitmemiz gerekiyor. Fakat derhal 

itir�f edelim ki, erken devirlerdeki araĢtırmalarımız Ģüphelerden �rî kalamayacaktır. Yazılı vesîkalar 

olmayan mezarlarda, Türklerin atalarını diğer ilk atlı gôçebelerden ayırt etmek, antropoloji ıĢığında 

dahi kolay değildir, çünkü M.�. bin yılda bile, Ġç Asya gôçebeleri birbiri ile çok karıĢık ırklardan 

müteĢekkil bulunuyorlardı. Bugünkü durumda, antropologlar, arkeologlar ve maddî kültür tarihçileri 

geniĢ çizgiler ile Ģôyle bir levha çizmektedirler.2 Doğu Asya‟da bugünkü Moğollar, Tibetliler ve 

Tunguzlara benzeyen ve bu sebepten Mongoloid diyeceğimiz, kısa boylu, kuvvetli yapılı, kimisi geniĢ, 

diğerleri dar yüzlü, ezikçe burunlu, çekik gôzlü, az kıllı, kôseliğe mütemayil boylar yaĢıyordu. Fakat 

Mongoloidler daha M.�.‟ki bin yılda, batıda, Kama kıyılarına kadar ilerlemiĢlerdi (Ananin kültürü 

mensupları, bkz. Bôl. 1/5). En kuzey bôlgelerde, bugünkü Eskimolara benzeyen, Mongoloid vechede, 

fakat Mongoloidlerden daha uzun baĢlı bir ırk yaĢıyordu. Bugünkü Avrupalılara benzedikleri için 

Europeoid diyeceğimiz, bugünkü Europeoidlerden daha geniĢ yüzlü, fakat onlar gibi uzun baĢlı, uzun 

boylu, sarıĢın bir ırkın merkezi Sibirya‟da Kem (Yenisey) ve ErtiĢ (ĠrtiĢ) ırmakları kıyıları idi. Kem 

bôlgesinde, M.�. 2000-1200 yılları arasında uzanan Afanasiev ve Andronov kültürleri bu ırka mensup 

boylarca vücuda getirilmiĢti. Bunların daha Mongoloid Doğulu ırklarla karıĢmasından meydana gelen 

Karasuk kültürüne (M.�. 1200-700) mensup boyların, tarihi Türklerden Kırgız ve Kôk-Türklerin ataları 

arasında olduğu bugün galip gelen gôrüĢtür. Kuzeydoğuda, müm�sil, fakat daha geniĢ baĢlı bir ırk, 

Baykal gôlü çevresine, ve bugünkü Doğu Türkistan ile �in‟in kuzeyine kadar uzanıyordu. Tarihî 

Türklerden Uygurlar gibi muhtelif boyların bunlardan türediği zannedilmektedir. Doğu bôlgesinde 

Europeoid ırk, daha geniĢ baĢlı bir veche alıyor ve Mongoloidler ile karıĢıyordu. Orta Asya‟nın Batı ve 

güney bôlgelerinde ise Sümerlilere ve Dravidoidlere (bugünkü Dravid dillerini konuĢanlara) benzeyen 

ve Moorcrof‟ta gôre bazısı Mongoloid olan insanlar yaĢamakta iken, milattan ônceki binyılın baĢında, 

Ġranlı-hindli boyları, Orta Asya‟ya yayılmıĢ ve eski milletlerin yerini almıĢlardı. Bugünkü Ġranlılara 

benzedikleri için Ġranoid diyeceğimiz tipte insanlar, Persepolis kabartmalarında, kısa boylu, badem 

gôzlü, büyük gaga burunlu, çok kıllı, kıvırcık sakallı, ve renkli tasvirlerde ise siyah saçlı olarak 

gôzükmektedir. Tarihî Türk devrinden yanî Türkçe yazıların çıktığı çağlardaki mezarlarda, yukarıda 

anlatılan tiplerin baĢlıcalarının, muhtelif derecelerde birbirlerine karıĢık olarak, temsil edilmekte 

olduğu, Ginzburg ve Trifonov tarafından ifade edilmektedir. 
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Kültür bakımından, birbiri ile çok karıĢan ve aynı tarz hayat süren atlı çoban ve avcı 

gôçebelerin, ırkları ne olursa olsun, benzer eserleri vardı. Gôçebe hayata uygun ve taĢıması kolay 

eĢya vücuda getiriliyordu. Kürkten, deriden, keçeden, yünden ôrtüler ve kıyafetler; ata binmeğe 

yarayan, çakĢır, çizme, mintan, kaftan, bôrk gibi elbiseler ve onların tezyinatı; kemer ve at koĢumu 

tokaları, insanların ve çadırların üzerinde taĢındığı kagnılar; çadır takımları ve silahlar gibi. Gôçebeler 

silahlar arasında bilhassa ok ve yay kullanmakta m�hir idiler. Nitekim, �inlilerin “Mao-tun” dediği ve 

adının Bagatur olduğu anlaĢılan Hun hükümdarı, M.�. 177‟de “Yay çeken milletlerin hepsini 

birleĢtirdim” demekte idi (de Groot, 1, 76). Okçuluğu bu Ġç Asya gôçebeleri geliĢtirmiĢti. Bütün Eurasia 

gôçebeleri, �inlilerin k‟ing-lo, Herodotos‟un akinakes diye muharref Ģekilde kaydettiği kılıç ve kamaları 

kullanıyorlardı.3 Shiratori k‟ing-lo kelimesinin Türkçe kılıç‟tan muharref olduğunu sanmakta idi. 

Pulleyblank‟a nazaran akinakes kelimesinin aslı belki Ġr�nî dillerden gelmiĢti. Egami‟ye gôre 

akinakes‟in aslı Türkçe “kıðgırak” idi (iki yanı keskin düz kama). Biz de bu kelimeyi kullanacağız. Ġç 

Asya gôçebelerinin çoğu bir savaĢ tanrısına tapmakta idiler ve bunun maden iĢçiliğini, silahları icat 

ettiği sanılarak, kılıç gibi silahlar bu mabudun tims�li addedilmekte idi. 

Eurasia ilk gôçebelerinin sanatı, ham�sî üslûpta idi. Hayatları savaĢ ve avcılıkla geçen gôçebe 

sanatk�rları, bu konulardaki sahneleri, edebiyatta destan üslûbu denecek bir tarzda, plastik 

sanatlarda da tasvîr ediyorlardı. �oban ve avcı olarak, hayvanları yakından tanıyor ve mah�retle 

resmedebiliyorlardı. �slûpları realist (gerçekçi) olmakla beraber, naturalist (tabîata yakın) değildi, 

çünkü, heyecanlı olayları anlatırken, mübalağalı ifadelere kaymakta, Ģekilleri tabîat dıĢında 

gôrünüĢlere sokmakta idiler. Gôçebe üslûbuna realist-expressionist (gerçekçi, fakat mübalağalı) 

denmektedir. Ġç Asya‟da zamanımıza kadar yaĢayan destanlardan bazısının, bu arada Dede Korkut 

menkıbelerinin, çok eski olduğu kabul edilirse, bu destanların tasvirlerin ilk gôçebelerin sanat 

eserlerinde gôrmek mümkündür. Gôçebelerin eserlerinde, M.�. bin yılda yaĢamıĢ “er”leri (eski 

Türkçede kahraman), bunların kemer ve ayna gibi belki rütbe iĢaretlerini, alplik destanlarını, av 

sırasında vurulan hayvanın kurban ve ongun m�hiyeti aldığı sahneleri gôrmekteyiz. Ongun, kurban, 

veya totem (ata sanılan ongun) m�hiyetindeki hayvanlar, her yerde aĢağı yukarı aynı cinsten, at, 

geyik, dağ keçisi, boğa, kaplan, kurt, su kuĢu, yırtıcı kuĢ gibi motiflerdi. Bazen, belki gôçebelerin dinî 

inançlarından dolayı, zoomorfik motifler, efsanevî bir vecheye bürünerek, hayalî, muhtelit az�lı 

mahlûklar ortaya çıkıyordu. 

Bazı motiflere verilen heraldik (ongun ile ilgili), veya totemik (ata sayılan ongun ile al�kalı) 

man�ların bir netîcesi olarak, bunlar boy veya Ģahıs damgası olan bir piktogram (basîtleĢtirilmiĢ 

resim), daha sonra fonogram (bir ses if�de eden piktogram), hatta yazı harfi Ģekline girebiliyordu.4 

Mesel�, Mannay-ool, Kôk-Türk Kagan sül�lesinin damgası olan dağ keçisi piktogramının M.�. VIII. 

yüzyıl sıralarındaki motiflere kadar geri gittiği kan�atindedir. Zuev, Kôk-Türk Kagan soyunun atlarına 

vurulan kuĢ Ģeklindeki damgayı bir totemik menkıbeye bağlar. Rudenko, bir Ģeklin basitleĢtirilmesi ve 

tahrîfini, gôçebelerin kullandığı sanat tekniklerinin de bir ic�bı sayar. Renkli keçelerin bir levha teĢkîli 

için birbirine eklenmesinde, halıcılıkta, tahta, veya maden sanatlarında, motifleri en karakteristik 

hatlarına ve geniĢ çizgilere irc� ile basitleĢtirmek gerektiğine dikkati çeker. Her halde, basîtleĢtirme 
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ameliyyesi bir adım daha ileri giderse, kendi-kendine piktogram, ideogram ve daha sonra, fonogram 

m�hiyetinde harf ortaya çıkıyordu. Hatta Aristov, Orkun ve Kiselev‟e gôre Kôk-Türk fonogramları ve 

harfleri çok kadîm devirlerde damgalardan geliĢmiĢti. 

Ġlk Eurasia gôçebelerinin inançlar ve kosmoloji bakımından, yerleĢik muhîtlerle de kültür 

alıĢveriĢinde olduklarında Ģüphe yoktur. Ġlk Eurasia gôçebeleri bulundukları yerleĢik çevrelerden 

tematik, ikonografik (konu ve tasvîrler ile ilgili) teknik, hatta bir az da stilistik (üslûp ile ilgili) ilh�mlar da 

alıyorlardı. Mesel�, �ine yakın olanlar maden dôkme sanatının (K�Ģgarî‟nin tabîri ile “koyma” 

tekniğinin) Shang ve Chou muhîtlerinde M.�.‟ki bin yıllarda bile geliĢmiĢ bulunan inceliklerini; hayvan 

baĢı Ģeklinde kabzası bulunmakla teb�rüz eden, yatağan gibi eğri kamaları, sapsız madenî aynaları 

ôğreniyorlardı. Tezyîn�t ve ikonografi bakımından �inliler, bugünkü Kuzey �in‟de yaĢayan gôçebeler 

ve bu mey�nda Türklerin de katkısı ile, k�in�tın man�sını iz�ha çalıĢan bir kosmolojik sistem ve 

ideogram‟lar (bir mefhûm if�de eden Ģekiller) ile piktogram‟lar ic�t etmiĢlerdi. Hatta kosmik 

tasavvurları, tek ve çift çizgiler ve noktalar gibi iĢ�retler ile if�de eden, �incede kua, Türkçe de ise 

“ırk” denen bir kriptografi (gizli yazı) bile geliĢtirilmiĢti. BaĢka-baĢka mahlukların az�larından 

müteĢekkil, tabîat dıĢı bir yapma tasavvur olan Ģekiller de düĢünülmüĢtü (“T‟ao-t‟ieh” denen, �inin 

kuzeyindeki gôçebelerin savaĢ tanrısının kesik baĢını tasvîr eden maske ile “K‟uei” denen erken �in 

ejderi gibi). �in‟de erken çağda, ekserî dôrt kôĢeli Ģekiller alan bu remzlerin husûsiyetleri, belki yalnız 

üslûp bakımından, belki de mefhûm niteliği ile, Doğuda yaĢayan gôçebeler arasında yaygın 

bulunuyordu. 

Yakın Doğu sınırlarındaki Eurasia gôçebeleri ise, Elam, Asûr, Keyler devri Fars ve Yunan 

sanatlarının, tabîata yakın ve seyy�l üslûbunun c�zibesini duyuyorlardı. Yakın Doğu‟da, muhtelif 

az�lı, yapma Ģekiller bile, tabiî uzuvlardan müteĢekkil oluyordu. Karadeniz‟in kuzey kıyılarında, 

Yunan-Skit sanatk�rlarının maden yontma ve kalıp çakma tekniklerinde eriĢtikleri olgunluk, gôçebe 

ustalara ilh�m veriyordu. Eurasia gôçebelerinin, Doğu‟da Sarı Deniz‟den, Batı‟da Etil boyuna ve 

Akdeniz‟e varan gôçleri ile, uzak kutuplardaki �in ve Yakın Doğu yerleĢik medeniyetleri, birbirinin ayrı 

üslûplarından haberd�r olabiliyorlardı. 

Ġç Asya atlı çoban gôçebelerine yukarıda kullanılan “yarı-gôçebe” adının verilmesine baĢlıca 

sebep, bunların muayyen yazlık ve kıĢlık yerler arasında gôç etmeleri ve türbe ile kaleler gibi yapılar 

inĢ� etmeleri idi. Yarı-gôçebelerin yapılarının en basîti, otagın yanî ortasında ocak ve tepesinde baca 

(tügünük) vazîfesini gôren delikli bir kubbe olan çadırın “kerekü” taklîdi idi.5 otagın taklîdi, ağaçtan ve 

balçıktan veya taĢtan olabiliyordu; kôĢeli veya yuvarlak planda bir mesnet üzerine kurulmuĢ 

bulunabiliyordu. Bunun yuvarlak planda olanına Türkçe “teğirmi tam” (değirmi yapı) deniyordu. Balçık 

ile tahkîm edilmiĢ otag Ģeklinde ağaçtan yapıya, da ôrülmüĢ dallardan müteĢekkil otaga verilen 

“kerekü” adı teĢmîl ediliyordu. Bugünkü Altun-yıĢ (Altay) Türkleri otaga benzeyen kütükten yapıya 

“yurt” demektedir. Modern arkeologlarm dilinde otaga benzeyen yapının adı “Türk odası” dır. Bôylece 

otag, taklîdi oda ve her ikisinin merkezinde yer alan ocak arasındaki bağlar belirmektedir. 

Soğuk iklîmlerde tabîî Ģekilde kullanılan ocak, Ġç Asya‟da, boy tims�li idi ve dinî bir man� da 
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taĢırdı.6 Doğuda,7 savaĢ tanrısı ib�deti ile ilgili bir m�hiyet alan maden iĢçiliği �yînleri de, ocak 

baĢında yapılıyordu. Ocak tanrısı ve tanrıçasına kurban ve “saçığ” (saçı) ile “tôkük” (Ģarap dôkmek) 

Ģeklinde hediyeler de arz ediliyordu. Ocağın etrafındaki mek�nın kosmografik man� alması, kubbenin 

gôğe teĢbîhi, dôrt yôn ve kapı eĢiği tanrılarına tapılması gibi �detler, �in kaynaklarında, kadîm Chou 

(M.�. 1059-249) devrine iz�fe edilir (Chouların ekserî boylarının Türk olduğu Eberhard tarafından 

gôsterilmiĢtir). Fakat otaga benzer yapılan bütün Ġç Asya‟da yaygın idi.8 Erken TaĢ devrinde ve daha 

sonra, Aral gôlünün batısından Sibirya‟ya ve Orta Asya‟ya, Geç TaĢ devrinden itib�ren de henüz 

�inlileĢmemiĢ bulunan ve o devirde Ġç Asya gôçebelerinin Doğudaki vatanı olan bugünkü Kuzey �in‟e 

kadar, otaga benzer yapılar mevcuttu. Ġç Asya gôçebelerinin, M.�.‟ki bin yılda, surlar içinde yerleĢme 

bôlgeleri de olduğu aĢağıda anlatılacaktır.9 

Yazılı kayıtlarda Mîl�ttan ônceki bin yıldaki Türkleri aramağa baĢlayınca, bütün Eurasia‟da, 

Doğu Avrupa‟dan (Yayık ırmağı), Kuzey �in‟e kadar, Türkler ile ilgili riv�yetler, tahmînler, ve hatt�, 

Esik‟teki gibi, Türkçe olabilecek yazılar ile karĢılaĢmaktayız. Tarihî devirde Türk olarak bilinen 

boylardan bazıları hakkında ise, M.�. II. M.S. III. yüzyıllara ait �in kaynaklarında, bilgilere 

rastlanmakdadır.10 Bu boyların baĢlıcaları Ģunlardı: �inlilerin “Ti” veya “Tik” dediği, �in‟in kuzey-

batısında yaĢayan ve �inli olmayan boyların adı, de Groota gôre, “Türk”den muharref idi. “Ti”lerin al 

rengi ile tavsîf edilen bir kolundan indikleri �in kaynaklarında riv�yet olunan, �inlilerin “Ting-ling” 

dediği boylar da, bugünkü araĢtırıcıların çoğu tarafından Türk sayılmaktadır. “Ting-ling”lerin ve onlarla 

yaĢayan, tarihî devirde Türk olarak ortaya çıkan Kırgızların aslen Avrupalılardan olup sonradan 

TürkleĢtiği hakkında, bu yüzyıl baĢında ileri sürülen nazariye, h�len isp�t olunamamıĢ bir iddia olarak 

tavsîf edilmektedir. Mîl�dî IV. yüzyılda tarih sahnesine Türk boyları olarak giren, �inlilerin “Tie-le” ve 

“Kao-ch‟e (yüksek tekerlekli kagnıların s�hipleri) dediği boyları �in tarihleri “Ting-ling”lerin ahf�dı 

olarak tanıtmaktadır. “Ting-ling”, “T‟ie-le” ve “Kao-ch‟e”ler, Eurasia gôçebe dünyasının Avrupa 

kısmında ve belki Skit‟lerde de gôrülen bir gelenek üzere, çadırlarını kagnılar üstüne kurarak, gôç 

ederler idi. PruĢek ve Hamilton11 “Ti” ve “Ting-ling” kagnıları üzerinde durmuĢtur. PruĢek‟e gôre 

�inde mîl�ttan ônce mevcut iki tekerlekli ve Ģemsiyeli savaĢ kagnılarını da, �inliler değil, “Ti” 

muhîtinden gelen arabacılar kullanırdı. Demek ki belki “Ti”ler de, “Ting-ling” ve “T‟ie-le” gibi, kagnılı 

boylardan idiler. Hamilton ise, “Ting-ling”lerin kagnılarının dôrt tekerlekli olup, tekerleklerinin de çok 

parmaklı bulunduğunu �in kaynaklarından istihr�t etmektedir. Egami, “Kao-ch‟e” adının Türkçe 

“Karîğlı” (Kagnı)‟nın karĢılığı olabileceğini sanmaktadır. Pulleyblank ve Hamilton, “Ting-ling” adını, 

Türkçe tekerlek man�sına gelen “Tıgrıg” veya “Tegreg”den muharref sanmaktadırlar. Prof. Masao-

Mori‟nin lütfen bildirdiğine gôre Japon �limleri ise, muhtemelen “Ting-ling” adını ve muhakkak olarak 

“T‟ie-le” ismini “Türük” (Türk)‟ten muharref addetmektedirler. Bazıları, �ince “T‟ie-le” ismini tarihî Türk 

boylarından “Tôlis”in adından muharref bilmektedir. Diğerleri “T‟u-li”nin Tôlis‟den muharref olup, 

Tôlis‟in “T‟ie-le” ile ilgisi olmadığını ileri sürmektedirler. Gumilev, “T‟ie-le” adını bugünkü Altay 

Türklerinden Teleutlerin ismine bağlamaktadır. Bu fikir ihtil�fı karĢısında, biz “Ting-ling”-“T‟ie-le”-“Kao-

ch‟e” boylarından, “Kagnılı” adı altında bahsetmeyi uygun bulduk. “Kagnılı” boylar arasında yer alan 

veya almayan, fakat tarihî devirde Türk olarak ortaya çıkacak boylardan Mîl�ttan ônceki kaynaklarda 

adı geçen, baĢka baĢlıca boylar Ģunlar idi: Uygurlar; ala at yetiĢtiren ve belki Ala-yondlular ile karıĢık 
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olan Basmıllar; �inlilerin “K‟iu-she” dediği ve Kıpçaklar olduğu sanılan boylar; Clauson‟un Oğuzlar 

sandığı, �inlilerin “Wu-huan” dediği boylar; �inlilerin “Ken-kuan” gibi okunan bir ad verdiği ve asıl 

isimleri “Kırkun” olduğu sanılan eski Kırgızlar. Eski Kırgızlar ekserî “Ting-ling” boyları ile beraber 

yaĢamakta idiler. Eski Kırgızlara “Hakas” dendiği hakkında da bir kayıt vardır. Kôk-Türk kit�belerinde 

“Keðgeres” denen boyun aslen Türk veya sonradan TürkleĢmiĢ bulunan ataları da Türklerle ilgili eski 

boylardan idiler. Mîl�ttan ônceki Ġç Asya boylarından, Doğu Hunlarının (Hsiung-nu) Türk olduğundan 

Ģüphe etmeyenler yanında, onları Türk saymayanlar ve sonradan TürkleĢtiklerini sananlar da 

mevcuttur. Mîl�ttan ônceki bin yılın sonunda ve muhtemelen daha ônce, sôzü geçen boyların yayılıĢı 

üç baĢlıca koldan ib�retti: Batı, Kuzey, Doğu boyları. 

a) Batı boyları Isık-kôl‟den (43°K, 76°D) batıya, “Wu-sun” ili Farg�na ve Keðgeres boylarının 

merkezi sayılan TaĢkent ve Samarkant‟tan (40°K, 62° il� 72°D) kuzeye ve kuzey-batıya giden 

bôlgede yaĢamakta idiler. Bir tahmîne gôre merkezleri Talas ırmağı vadisi (43°K, 71°D) idi. K�Ģgarî, 

Türklerin en eski vatanını, ZulWarneyn devrinde, ġu (�u‟nun Türkçesi) ırmağı vadisi olarak gôsterir 

(42°-45°K, 70-75°D). En eski kaynaklara gôre Kırgızlar ile bazı “Ting-ling”ler mîl�ttan ônceki son 

yüzyıllarda Batı Türkistan‟ın kuzey bôlgesinde bulunuyorlardı. Kıpçak oldukları sanılan “K‟iu-she”lerin 

de Batı Sibirya‟da bulundukları imk�nı üzerinde duranlar vardır. Fakat ekserî araĢtırıcılar “K‟iu-she”yı 

Altay bôlgesinde sanmaktadırlar. Mîl�ttan ônce 176 ve 43 yıllarına ait kayıtlara gôre, Uygurlar da 

Batıda bulunuyorlardı. Bu Uygurlar, Isık-kôl‟ün (43°K, 76°D) güneyindeki, �inlilerin “Wu-sun” dediği 

kavmin kuzeyinde, idiler. Yanî Isık-kôl‟ün kuzeyinden Ila vadisi, Tarbagatay dağları ve Altay dağlarına 

kadar uzanan bôlgede bulunuyorlardı. Clauson‟a gôre Oğuzlar olan, �inlilerin “Wu-huan” dediği boy, 

mîl�ttan ônce III. yüzyılda, (Baykal çevresinde olduklarını aĢağıda gôreceğimiz) kuzeyli “Ting-ling”lerin 

güney-batısında ve (Isık-kôl cenûbundaki) “Wu-sun”ların Ģim�l-doğusunda yanî �tüken ile Altay 

dağları tarafında idiler. 

b) Kadîm Türklerin Kuzey boyları, erken kaynaklara gôre, Baykal gôlü (53°K, 109°D) ve Orkun 

vadisinden Batıya ve güney batıya, �tüken-yıĢ (Hangay) dağları ve Kem vadisine (Yenisey) 

uzanıyorlardı. Bu grup içinde en eski kaynaklarda “Ting-ling” ve Basmıl boyları, M.S. III. yüzyıl 

kaynaklarında ise Uygurlar, ve Kırgızlar da yer almaktadır. Mîl�dî 375 kaynağında, “Ting-ling”, “T‟ie-

le” ve “Kao-ch‟e” (Kagnılı) boyları beraber Orkun bôlgesinde yaĢamakta idiler. Doğu Hunları (Hsiung-

nu), Kuzeyli “Ting-ling”lerin güneyinde idiler. 

c) Kagnılı boyları ile bunlardan sayılan Uygurlar ile onlarla birlikte yaĢayan Kırgızların üçüncü bir 

merkezi de Doğuda idi. Türkçe “Teðğri-tağ” denen iki dağdan biri olup, Ak-tag adı da verilen Doğu 

Tien-shan‟ın (34°-44°K, 86°-93°D) güney eteklerinde, bugünkü Doğu Türkistan‟ın Hamı (eski Türkçe 

Kamıl, h�len Kamul) bôlgesinde, mîl�t sıralarında, “T‟ie-le” boylarının yaĢadıkları bilinmektedir. M.�. 

58 sıralarında, Doğu Hunlarının Batıya ilerlemesinden kaçan Kırgızlar, Doğuya gôç etmiĢ ve onlar da 

Hamı‟nın batısına gelmiĢlerdi. Kırgızlar, Hamı ve Bar-kôl mıntıkasından batıya, Ak-tağ‟ın güney 

eteklerinde, Kara-Ģehrin kuzeyine kadar uzanıyorlardı (42°K, 86°-93°D). Doğulu Ti, “Ting-ling”, “T‟ie-

le” ve “Kao-ch‟e” boyları, daha doğuda da bulunuyorlardı. Doğu Türkistan‟dan güney-doğuya, 

bugünkü Kansu v�hasına (35°-40°K, 100°-105°D) ve oradan �in sınırındaki Ala-tag (Ala-shan) 
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silsilesine (38°K, 105°D), Ordos yaylasına (39°K, 108°D) ve bugünkü Kuzey �in‟e kadar 

dağılmıĢlardı. Bôylece bu erken Türkler, Doğu Avrupa‟dan Kuzey �in‟e kadar, Ġç Asya‟nın ve bugünkü 

Türkistan‟ın kuzeyini de içine alan bôlgeyi kuĢatmıĢ bulunuyorlardı. Bu erken Türk boylarının 

kültürünü, kronolojik ve coğrafî sıraları gôz ônünde tutarak, araĢtırmağa çalıĢacağız. 

1. Kagnılı ve Kırgız Boylarının Kuzey Kollarına Atfedilen  

Karasuk-Tagar-TaĢtık  

Kültür �evresi 

Czeglédy‟nin kaydettiği gibi, Türklerin türeyiĢ destanlarından biri, VI. yüzyılda Kuzey Chou (M.S. 

556-81) tarihinde bulunmakdadır.12 Kuzey Chou adı altında bugünkü �in‟in Kuzey bôlgesinde hüküm 

süren bu sül�le, ekserî boyları Türk olan Tabgaçlardan oldukları için, her halde Türkleri iyi tanırlardı. 

Bu destan Kırgızlar ve Kôk-Türkler ile ilgilidir. Kuzey Chou tarihine gôre, adı geçen Türk boyları, Doğu 

Hunları devletini teĢkil eden boylardan olup, Kuzey Chou sül�lesinin de mensûp bulunduğu 

Tabgaçların da yaĢadığı bôlgeden idiler. BaĢlangıçta Türkler dôrt boydan müteĢekkil bulunuyordu. 

“Türk” unv�nını taĢıyan ve ilk ocağı yakan yani temsîlî man�da boy kurucu ve ad verici olan bir 

kahraman, en büyük boyu id�re ediyordu. “Türk” boyu, bugünkü Batı Sayan silsilesinden olduğu 

anlaĢılan bir dağda yaĢıyordu. Kôk-Türk kit�beleri bugünkü Sayan ve Tannu-ola silsilelerine (50°-55° 

Kuzey, 90°-00° Doğu) “Kôgmen-yıĢ” (ormanlı Kôgmen dağı) adını vermektedir. “Kôgmen-yıĢ”ın Kôk-

Türklerin eski vatanı olduğu keyfiyeti Kôk-Türk kit�belerinde bu dağ-lara “Eçümiz, apamız tutmıĢ yir-

sub”13 (Atalarımızın tuttuğu yer-su) denmiĢ olması ile de desteklenmektedir. Aynı �in tarihine gôre, 

diğer bir boy, Kırgızlar, Kôgmen silsilelerinden Kuzeye doğru akan Kem (Yenisey) ırmağının Türkçe 

Ulug Kem denen Güney-Doğu yatağının ve Kem ırmağına Batıdan akan Abakan ırmağının kıyılarında 

bulunuyorlardı.14 Uluğ Kem bôlgesine bugün Tuva denmektedir. Ġleride anlatılacağı gibi, Tuva bir 

Kagnılı boyunun adı idi.15 KardeĢ boylardan üçüncüsü Kem ırmağının, belki daha kuzeydeki 

kıyılarında bulunuyordu. Dôrdüncü boydan bir kim-senin “ak kuğu” Ģekline girdiği riv�yet ediliyordu. 

Bu remz veya ongun üzerinde, daha sonra duracağız.16 

TüreyiĢ destanının sahnesini Ģôyle tasavvur edebiliriz: Kôgmen dağları Asya‟nın kuzeyindeki 

soğuk iklîmde, 3-4000 metreye yükselen zirvelerdir. Yer altındaki buzlar hiç eriyemediği için, toprakta 

ancak yosun bitmektedir. Ormanlar da, Türkçe “tayga”17 denen tarzda, seyrek ve kôkleri toprak 

üstündedir. �am ağaçları ve ak kayınlar “tayga” da çokluktadır. Dünyanın en geniĢ, derin ve uzun 

nehirlerinden biri olan Kem, dağlık bôlgeden ayrıldıktan sonra, kırlardan Kuzey denizine doğru akar. 

Tarihçiler ve arkeologlar, hem tarihî kayıtlar, hem de arkeolojik kalıntılara dayanarak, Kem 

kıyıları ve Kôgmen dağlarındaki kültürleri Kagnılı, Kırgız ve Kôk-Türklerin müĢterek atalarına 

bağlamıĢlardır. Bu bôlgede uzun baĢlı Europeoidler olan Andronov kavmi yaĢıyordu. M.�. 1300 

sıralarında, Karasuk18 kültürünün ortaya çıkıĢında, doğudan gelen bazı daha Mongoloid boyların �mil 

olduğu kültür kalıntılarından bilinmektedir. Doğudan gelip Karasuk kültürüne �mil olan boylar, 

Kiselev‟e gôre, Kagnılı “Ting-ling” boyları idi. Kagnılı boyların Doğu kolu mün�sebeti ile kaydedildiği 
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gibi, bunlar bugünkü �in‟in kuzey bôlgelerinde yaĢamakta olan, bazı araĢtırıcılara nazaran, kısmen 

Europeoid, fakat Mongoloidler ile de gittikçe karıĢan boylardı. M.�. 600 sıralarında, aynı bôlgede, 

Karasuk kültürü, bazı Europeoid gôçlerin tesîri ile, Tagar19 kültürüne çevriliyordu. M.�. 300 etr�fında, 

yeni Mongoloid gôçlerin netîcesinde, Tagar kültürü TaĢtık kültürü20 olarak geliĢti ve Altay dağlarına 

da uzandı. TaĢtık kültürü ise, M. V.-VI. yüzyıllarda, tarihî devirde Türkçe konuĢan boyların kültürü 

Ģeklini aldı. Bôylece, Kagnılı, Kırgız ve Kôk-Türk kültürlerinin bir müĢterek kôkten doğduğu açıkça 

gôrülür.21 TüreyiĢ efs�nesinden anlaĢıldığına gôre Kôk-Türk sül�lesi bir devirde bunları id�re 

etmiĢti.22 Es�sen dil ve yazı birliği gibi, hem Kagnılı boyların, hem Kôk-Türklerin totem‟inin kurt 

olması da müĢterek kültüre del�let eder.23 Bütün Türkçe konuĢan boylar hakkında at, dağ keçisi ve 

su-kuĢlarına d�ir bazı efs�neler de müĢterek kültür unsurları idi.24 

Kiselev, Karasuk ve Tagar-TaĢtık kaya resimlerinde, üzerinde otag dikilmiĢ dôrt tekerlekli kagnı 

tasvîrleri gôrüp, Tagar-TaĢtık mezarlarında tekerlek kalıntıları bulunca, tarihî kayıtlara arkeolojik 

kalıntıların Ģah�deti de il�ve edilmiĢ oldu. Karasuk-Tagar-TaĢtık kültürünün Kagnılı boylara atfı 

kesinleĢti.25 Diğer tarafdan, Kagnılı boylara atfedilen, Kuzey ile Doğuda26 ve Batıdaki27 baĢka 

bôlgelerin kültürleri de Karasuk-Tagar-TaĢtık kültürüne benziyordu.28 

Tagar-TaĢtık devrinden yerleĢme bôlgelerindeki kalıntılar29 ve petrogliflerden (kaya üzerine al 

boya ile resmedilmiĢ veya sivri bir uç ile çizilmiĢ levhalardan) bu kültürün mensûplarının, otag 

Ģeklinde, ağaçtan kôĢkler yaptıkları ôğrenilmiĢtir. Bunların yapılıĢ tarzı TaĢtık devri künbetli 

mezarlardan da bilinir. Künbetler gibi mûnhanî kısımlar, eğilmiĢ dallar ile vücuda getiriliyordu. Bôylece 

Türkçe, kubbe, künbet ve kemer anlamına gelen “egme” ve “egin” gibi kelimelerin, otag kubbesinde 

olduğu gibi, ağaç malzemeyi eğerek kullanan bir yapı usûlüne iĢ�ret ettiği hatıra gelir.30 Kubbe veya 

künbedin altındaki yapı, “teğirmi tam” denen üstüv�nî Ģekilde olabileceği gibi, dôrt-kôĢe planda da 

olabiliyordu. O takdîrde yatık kütüklerden mürekkep duvarları da bulunabiliyordu. Her iki Ģekilde, 

merkezî ocak ve onun tepesindeki “tüğünük” denen baca deliği mevcuttu. 

Otagların ve otag Ģeklinde meskenlerin toplandığı yerleĢme bôlgelerinin31 etr�fına, kütük ve 

dallardan, eski Türkçe32 adı ile “çıt” (çit) denen duvarlar ôrülüyor ve yine Türkçede “titig” denen, 

hayvan tüyleri veya samanla karıĢtırılan, balçık harç ile tahkîm ediliyordu. Bu,çok sağlam duvarların 

kalıntıları, Sibirya‟nın bazı bôlgelerinde, bugüne kadar kalmıĢtır. Türkçe “balık”33 kelimesinin, hem 

balçık anlamına hem de çevresi duvarlar ile müstahkem kale ve Ģehir man�sına gelmesi, belki bu 

yapı geleneği ile ilgili idi. 

Tagar kültürüne ait son devre mezarlarında, bayrak kalıntıları da bulunmuĢtur. Bayrak direğinin 

tepesine, ongun olarak, dağ keçisinin34 küçük bir heykeli dikiliyordu. Dağ keçisi ongununun altında, 

bazen de, çıngıraklar ve baĢka küçük dağ keçisi heykelleri bulunan tunç çemberler de, takılmıĢ 

bulunuyordu. Kiselev dağ keçisi al�meti olan bayrakların yüksek mertebeli alp mezarlarında 

bulunmasına dikkati çeker. Mannay-ool ise Tagar kültürünün bu dağ-keçisi ongununda, Kôk-Türk 

Kagan soyunun bir dağ-keçisi piktogramı olan damgasının aslını gôrmektedir.35 
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Tagar ve TaĢtık kalıntılarında, çok sayıda tunçtan küçük hayvan heykeli, veya hayvan baĢı 

tasvîri bulundu.36 Bunlar, umûmiyet ile, dağ keçisi, geyik, at, kurt, boğa, kaplan, pars ve yırtıcı kuĢ 

tasvîrleri idi. Bu zoomorfik (hayvan tasvîr eden) eserlerin husûsiyeti, tabîata bağlı bir üslûp idi.37 

Tagar kalıntılarında, bütün Ġç Asya‟da olduğu gibi, tunçtan, veya altından, bazen renkli taĢlar ile 

murassa, kabartma veya delikli levhalar da bulunmuĢtur. Bu tarz levhalar, ekserî, mütev�zın Ģekilde 

karĢı-karĢıya duran, veya birbiri ile müc�dele h�linde olan hayvanlar gôsteriyordu. Yine bütün gôçebe 

eserlerinde olduğu gibi, bu levhaların bir husûsiyeti de, belki çerçeveye uymak mecbûriyeti ile, tabîî 

Ģekillerin bazen zorlanmıĢ, uzatılmıĢ, veya tersine çevrilmiĢ olmasıdır.38 

Kem vadisinin batısı ile güneyinde, Sibirya‟da ve Altun-yıĢ silsilesinin güneyindeki Türkçe 

YarıĢ39 denen Cungarya yaylasında, yeri tespît edilmeyen mezarlardan, Rus tüccarları altın levhalar 

toplamıĢ ve bunlar I. Petro hazînesinde yer almıĢtı. Bu bôlgeler de Kagnılı ve diğer Türk boylarının 

yayılma s�hası idi. M.�. 176 ve 43 tarihli �in kayıtlarına gôre, Isık-kôl ile Altun-yıĢ dağları arasında, 

Uygur boyları da bulunuyordu. Bôylece, sôz konusu altın levhaların kimisinin erken Türklerin eseri 

olması imk�nı mevcuttur. Sibirya ve Cungarya levhaları da Ordos levhalarına benzer. Bazılarının, 

yarı-Mongoloid gôrünüĢlü Ģahısların hay�tından sahneler tasvîr ettikleri sanılmaktadır. Bu levhalarda 

Türk destanlarının safhalarını arayanlar bile olmuĢtur. 

Okladnikov‟un iĢ�ret ettiği gibi,40 bütün Ġç Asya gôçebelerinde yaygın bulunan ve kam 

maskeleri sanılan, fakat bayrak direklerinde ve ôlülerin yüzlerinde de bulunan madenî insan 

maskeleri, Tagar ve Kem çevresinde de mevcuttu. Bu maskelere benzer baĢlar, dikili taĢlara da 

oyuluyordu. Karasuk41 devrinde baĢlayıp, Kôk-Türk devrine42 kadar devam eden bu baĢlarır 

husûsiyeti, tabîat-dıĢı kısımlardı: alın üstünde bir üçüncü gôz, boynuzlar veya güneĢ ıĢıklarını taklit 

eden h�leler gibi. Mîl�ttan ônceki devirde muhtelif gôçebe çevrelerinde bulunan ve “geyikli taĢ” diye 

anılan, alp mezarı olduğu sanılan taĢlar da Uluğ Kem vadisinde mevcuttu.43 Bunların alp mezarı 

olduğu, üzerlerindeki ok, yay, kama, balta gibi silah resimlerinden ve mertebe iĢ�reti olduğu Kôk-Türk 

devri kit�belerinden bilinen “kur” (kemer) tasvîrinin mevcudiyetinden anlaĢılmaktadır. Dikili taĢlarda 

güneĢ remzi ve baĢka astral piktogramlar da gôrülür. 

Bunların bazıları Türk oldukları ihtim�lini kaydettiğimiz Chouların astral piktogramlarına benzer. 

Karasuk çevresinde güneĢ ib�detinin mevcudiyeti Bes-oba tapınağından da bilinmektedir.44 Büyük 

taĢlardan yapılmıĢ Bes-oba tapınağı, ıĢıklı güneĢ Ģeklinde idi. Tagar kültüründe ejder tasvîri 

bulunmakta, fakat o devirde �in ikonografisi ile ilgili gôzükmemektedir.45 Yine Karasuk devrinde 

baĢlayan ve Kôk-Türk çağlarında dev�m eden bir konu da koç veya koyun heykelleri idi.46 Bu 

heykellerin man�sı, sandığımıza gôre, Ġç Asya gôçebelerinin birçok �detleri gibi, M.�.‟ki bin yılda 

Kuzey �in‟de devlet kuran ve Türk oldukları tahmîn edilen Chou sül�lesinin (M.�. 1059-249) kurban 

�yinleri hakkındaki kayıtlar ile anlaĢılabilir. Bu muhîtte, hükümd�rlar, sad�kat tims�li olarak, atalarına 

koyun kurban ederler ve yüksek mertebeli beyler de hükümd�ra koyun hediye ederlerdi. Kurban 

edilen koyunların baĢları tapınaklarda yüksek mevkilere dikilirdi. Müm�sil Ģekilde atalara kurban 

edilen geyikler hakkındaki kayıtlar ileride anlatılacaktır. Nitekim tarihî Türkler de ôlülere, ôbür düny�da 
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kullanılmak üzere, atlar ve koyunlar kurban eder ve bunların baĢ ve derilerini, türbe etrafına, 

dikerlerdi. Arkeologların “kurban taĢı” dediği kayalar, bu �detlerin h�tırası olsa gerek. Abakan ırmağı 

kaynaklarında yani yukarıda kaydedilen türeyiĢ efs�nesine gôre, Kırgızların ilk vatanında, Askız 

kurban taĢında, kan akıtmak için oluklar ve at ile boynuzlu hayvanlar tasvirleri gôrülür. Kadîm 

Choularda yer tanrısına verilen kurbanın kanı toprağa akıtılırdı. 

Tagar mezarları47 eskiden beri yağma edilmiĢ olmakla beraber, bunlardan pek çok eĢy� 

çıkmıĢtır. Tagar kültüründe, ekserî erkek, fakat savaĢçı oldukları anlaĢılan bazı kadın mezarlarında 

da, silahlar bulundu. Oklar, düz kılıç ve “kıðgırak”48 dediğimiz, iki yanı keskin düz kamalar çoktu. 

Kabzasında hayvan baĢı veya küçük hayvan heykelleri olan, yatağan dediğimiz, eğri bıçaklar da, 

bunların menĢei olan Kuzey �in ile Tagar kültürünün iliĢkilerine iĢ�ret ediyordu. Erkek ve kadın 

mezarlarında pek çok süs eĢy�sı bulundu: renkli taĢlar ve bilhassa al akîk ile murassa altın ve tunç 

tokalar, iğneler, taçlar, bilezikler, küpeler, taraklar ve saplı tunç aynalar gibi.49 

Tagar kültüründe çift kulplu ve üç ayaklı müzeyyen tunç kazanlar da bulundu.50 Kazanları 

taĢıyan, üç ayaklı ateĢ ocağına ve ortasında ocak olan otag veya odaya verilen Türkçe “oçok” yanî 

“ocak” adı ile ilgili, yukarıda kaydedilen Ģôlen ve �yînlerin Tagar kültüründe de mevcudiyeti bôylece 

hatıra gelir. 

2. Altun-yıĢ  

(Omanlı Altın Dağ: Altay) 

Kôgmen‟in güney silsilesi olan Tannu-ola dağlarının Batıya doğru devamı, Altun-yıĢ dağlarının 

Batı koludur (48°K, 81°D çevresi). Altun-yıĢ‟ın karlı zirveleri de 5000 m. kadar yükselmektedir. Bu 

dağlara “yıĢ” adını veren kesîf çam ve kayın ormanları idi. Zirvelerin eteklerinde Türklerin “YarıĢ” 

dediği Cungarya gibi, otlak yaylalar ve gôller vardır, Kiselev,51 Kôgmen bôlgesindeki TaĢtık 

kültürünün (M.�. III. yüzyıl), Altun-yıĢ‟ta, Mayemir kültürü Ģeklini aldığına dikkati çeker. Kiselev‟e gôre, 

Altun-yıĢ‟ta, Pazırık ve Mayemir devri erken mezarlarında yatan Mongoloidler Kuzeydoğudan 

(Kôgmen dağları bôlgesinden) gelmiĢlerdi. Bôylece TaĢtık kültürü Altun-yıĢ‟a yayılmıĢtı. Alekseev‟in 

son antropolojik araĢtırmaları Kiselev‟i haklı çıkarmaktadır. Altun-yıĢ‟ın kuzeyindeki dağlık bôlgede 

Mongoloid mezarları daha çoktur. Bôylece, Kôgmen ve Altun-yıĢ kültürlerinin birbirine yakınlığı 

desteklenmektedir. Altun-yıĢ‟daki en eski, Pazırık mezarlarının tarihlendirilmesi husûsunda gôrüĢ 

farkları vardır.52 Pazırık devri mezarlarını, Rudenko ve onu takiben Potapov, M.�. IV.-II. yüzyıllardan 

sanmaktadırlar. Bu mün�sebetle Potapov, M.�. 176 ve 43 tarihli �in kayıtlarında, Isık-kôl‟ün 

kuzeyinde yanî Isık-kôl‟den Altun-yıĢ‟a uzanan bôlgede, Uygurların bulunduğunu53 hatırlatır. 

Potapov‟a gôre Pazırık devri mezarları Uygur eseridir. Schmitt ise, Mîl�t sıralarında, “Altun-yıĢlı” 

man�sına gelen �ince ve Türkçeden mürekkep bir ad olan “Kin-man” ismini taĢıyan bir kavm mevcut 

olduğuna gôre, Altun-yıĢ‟ın Türklerin en eski vatanı olduğu fikrindedir. Es�sen, üslûp bakımından da 

Pazırık devrinden itib�ren Altun-yıĢ eserlerinin bugünkü Ġç Asya Türk sanatına çok benzemekte 

olması da Potapov‟un dikkatini çekmiĢtir. Yukarıda sôylendiği gibi, Kiselev Mayemir devri mezarlarını, 
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Doğudan gelen “Ting-ling”lere ait saymakta idi. Grumm-Grjimaylo‟ya gôre, bu bôlgelerde, Kıpçak 

sanılan “K‟iu-she” kavmi yaĢıyordu. Mîl�t devri �in kaynaklarına nazaran, o devirlerde, Altay 

bôlgesinde, hem halı ile yünlü kumaĢlar dokumak hem de altın iĢçiliğinde ve at koĢumları yapmakta 

pek m�hir olan “Wu-huan” boyu da bulunmakta idi. Clauson‟a gôre ise, “Wu-huan”lar Oğuzların ataları 

idi. Halıcılığın Oğuzlar arasında yaĢamağa dev�m ettiğine gôre, düny�nın en eski halısının bulunduğu 

Pazırık kurganlarını, Oğuzların atası olabilecek “Wu-huan”lara da atfetmek hatıra gelebilir. 

Gavrilova‟ya nazaran ise, Altun-yıĢ‟taki, Mîl�ttan ônceki tek mezar, Parızık 6‟dır, çünkü bunun içinde 

henüz at gômülü bulunmamaktadır. Bu bôlgede ise, atlı mezarlar ancak M. II. yüzyılda baĢlamaktadır. 

Gavrilova, Pazırık 6‟dan sonraki mezarları, M.S. IV.-V. yüzyıllardan tarihlendirmekte ve hem en eski 

mezarı hem de IV.-V. yüzyıllardan olanları, Kiselev‟i takiben, “Ting-ling”lere atfetmektedir. Filhakika, 

bu bôlgede, mîl�ttan ônceki devrede, Kagnılı boylardan Uygurların mevcudiyeti tespît edildiği gibi, 

M.S. IV.-V. yüzyıllarda da, yine Kagnılı boyların bulundukları anlaĢılmaktadır. Mîl�dî 485‟te YarıĢ 

yaylası bir Kagnılı ili idi. Mîl�dî VI. yüzyılda yazılan Sui-shu da, Altayın güney-batısında, TarduĢ‟ların 

ve diğer Kagnılı boyların yaĢadığını bildirmektedir.54 Bu Türklerin mezarlık olarak, Altun-yıĢ zirvelerini 

kullanmıĢ olmaları tabîî sayılabilir. Gavrilova kronolojisinde ikinci devreye atfedilen husûsiyet, atlı 

mezarlar olmaları, fakat atlarda üzengi bulunmamasıdır. Ġstikamet, Türk mezarlarında gôrüldüğü gibi 

(Türkler güneĢe hürmeten Doğuya dônerdi) Doğu-Batı yônündedir. Mîl�dî IV.-V. yüzyıllardan Kagnılı 

boylara atfedilen mezarlar arasında, Gavrilova, Pazırık 6 dıĢındaki eski mezarlar olarak, ġibe, 

Katanda I, Koksa ve Yakonur mezarlarmı saymaktadır. Gavrilova, bu mezarlardaki eserlerde, diğer 

Kagnılı boylar (ve Hun) bôlgesi Noyn-ula ile benzerlikler de kaydeder. Gavrilova‟nın kronolojisinde 

üçüncü tip mezar olup, sikkelere nazaren M.S. VI. yüzyılın ikinci yarısından tarihlendirdiği Kudirge 

mezarlarında istikamet değiĢmiĢ ve ôlenlerin baĢları güneye çevrilmiĢtir (Fikrimizce bu bir Doğu 

kültürü tesîridir. �inliler ve Hunlar güneĢin zirvede gôrüldüğü cihet olan güneye yüzlerini çevirirlerdi). 

Kudirge mezarlarında hem atlar hem de üzengi mevcuttur. Kôk-Türk tarzında kemerler de dikkati 

çeker. Doğudan gelen ve üzengi kullanan bir kavme atfolunan Kudirge mezarları, Rudenko, Gryaznov 

ve diğerlerince, erken Kôk-Türklere �it sayılır. �ünkü Kôk-Türklerin Kagan soyu, M.S. 439-60 

arasında Doğudan Batıya, ilk ônce �inliler, sonra “Juan-juan”lar tarafından sürülerek, �in 

sınırlarından Koço‟ya ve oradan Altun-yıĢ‟a iltic� etmiĢlerdi. Gavrilova bunu kabûl etmekle beraber, 

Kudirge mezarlarının 550 sıralarında, Kôk-Türkler tarafından Batıya sürülen “Juan-juan”lara da mal 

edilebileceğine dikkati çeker. Altun-yıĢ zirvelerindeki Kôk-Türk mezarları, bazısı sikkeler ile M.S. VI.-

VIII. asırlar arasında tarihlendirilebilen ve Kôk-Türk yazıları da bulunan ônemli bir grup teĢkîl 

etmektedir (Gavrilova kronolojisine gôre, Katanda II/I; ġibe 2,5; Kuray II/3, III/I, IV/I, V/I, VI/I, bazı 

Tuekta mezarları, bu mey�ndadır). Son Kôk-Türk mezarlarından sonra, Gavrilova‟ya gôre, Uygur ve 

Kırgız mezarları da Altun-yıĢ‟ta mevcuttur (Strotski 1/1, 6a, 11; Krasnoyarsk 1/5; Yakonur 3,4; 

Katanda 11/1-3; Kuray 111/2; bazı Tuekta mezarları). Rudenko, antropolojik sebeplere dayanarak, 

Gavrilova ile müm�sil neticelere varmaktadır. Rudenko‟ya gôre de en erken devirden beri Altun-yıĢ 

mezarlarında Türkler yatmakdadır.55  

Rudenko, yukarıda da sôylendiği gibi, Pazırık devri Altun-yıĢ mezarlarını daha eski tarihlerden 

saymaktadır. Kiselev‟den farklı olarak, Rudenko, Pazırık mezarlarında yatan Mongoloido-Eurepoidleri, 
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doğudan değil, Batıdan gelmiĢ addetmektedir. Rudenko Ģu husûsa dikkati çeker; erken Altay 

mezarlarında yatan Mongoloid ile karıĢık Europeoidler bugünkü Ġç Asya Türkleri ile aynı ırktan idiler 

ve Türk gelenekleri vardı. Rudenko‟ya gôre eski Altaylılar, Kiselev‟in sandığı gibi Doğulu Hunlar değil, 

Europeoidler ile iyice karıĢmıĢ olan yarı-Mongoloidler idi. Rudenko, eski Altay mezarlarında yatan 

karıĢık Europeoido-Mongoloidleri, Herodotos‟un Ġç Asya kavimleri arasında, Mongoloid vechede tarîf 

ettiği Argyppaoi56 kavminden, veya Kama Etil kıyılarında yaĢayan Ananin kültürüne mensup 

Mongoloidlerden saymaktadır. Argyppaoi‟un yüksek dağların eteğinde yaĢadıkları Herodotos 

tarafından sôylenmiĢti. Bu ilin Altay veya Yayık-Ural bôlgesi olduğu sanılır. Rudenko, anlaĢıldığına 

gôre, Argyppaoi ilini Altay olarak tasavvur etmekde ve Argyppaoi‟u ve Ananin kavmini bugünkü Ġç 

Asya Türkleri ile aynı ırktan addetmektedir. Hatta Rudenko bu erken Altayların Kagnılı boyları ile 

beraber yaĢayan Kırgız Türkleri olması ihtim�line iĢ�ret etmektedir. �ünkü M.S. I. yüzyıldan 

tarihlendirdiği Tuekta I mezarında, Rudenko, Kırgızların kullandığı Ģekilde, tahtadan zırh parçaları, 

kolçak, butluk ve omuzluk kalıntıları bulmuĢ. Hamilton ise,57 erken Altay mezarlarında bulunan dôrt 

tekerlekli ve tekerlekleri çok dilimli olan arabaları ve bunların üstüne kurulan kubbeli otag kalıntılarını, 

�in tarihlerindeki Kagnılı boyların kagnıları tarîfine uygun bulmuĢtur. 

AĢağıda sôz konusu olacak, Türkçe sanılan bir yazının çıktığı Esik mezarlarındaki eĢya ile 

erken Altay mezarlarında çıkanlar arasındaki benzerlikler de, Altay üslûbunun Esik‟in dev�mı 

olduğunu destekleyecek m�hiyettedir. Ancak, Kiselev‟in de kaydetmiĢ olduğu gibi, Pazırık‟ta, hem 

Batıdan hem Doğudan gelen tesîrler Tagar kültüründe (ve Esik‟te) olduğundan daha b�rizdir. Kiselev 

Batı tesîrlerinin58 Iskender istîl�sından kaçan boylar tarafından getirildiğini sanmakta idi. Bunlar 

arasında Yunan maskelerine benzeyen maskeler bilhassa dikkati çeker. Erken Altay üslûbu da Batı 

gôçebelerinkine, mesel� Skit sanatına, yaklaĢmıĢtı. Muhtelit az�lı Ģekiller arasında, gôçebe 

üslûbunun if�desinde büsbütün baĢka bir veche almıĢ olmakla beraber, insan baĢlı bir arslan, yanî 

sphinx Ģekli tanınabilmektedir. Doğu tesîrlerine de59 delîl olarak Ordos levhalarına benzeyen kaplan 

Ģekillerine dikkati çekerler. Hamilton‟un iĢ�ret ettiği üzere, Pazırık‟ta bulunan otaglı kagnının Ģekli de 

Kagnılı boyların Doğu kolunun kullandığı gibidir. Ayrıca erken Altay mezarlarında �in aynası ve �in 

cilası izleri taĢıyan kalıntılar da çıkmıĢtır. 

Erken Altay mezarlarında çıkan eĢyadan bilhassa Ģunlar teb�rüz etmektedir:60 altın, tunç, veya 

tahtadan, kemer veya at koĢumları süsleri; dünyanın bilinen en eski düğümlü halısı; deri ve muhtelif 

renkte keçelerden müteĢekkil, hendesî veya figüratif (müĢahhas) motifli ôrtüler. Bunlar arasında, 

renkli keçeden bir otag gergisinde Ġranoid vechede bir atlı, bir ağaç yanında oturan, daha mongoloid 

bir mabûdenin karĢısında tasvîr edilmiĢti. Mabûde, Sibirya‟da bulunmuĢ bir levhada da gôzüken 

Ģekilde ve kadınlara mahsus olduğu anlaĢılan, üstüv�nî bir baĢlık giymiĢtir. BaĢlığın yukarıya 

çevrilmiĢ kenarı, t�ç gibi dilimlidir. Bu tarz baĢlık, Kôk-Türk devrinde yüksek Ģahısların tasvîrlerinde ve 

Kôk-Tigin‟in heykelinin baĢında da gôrülecektir. Altay erken mez�rında tasvîr edilmiĢ mabûdenin bir 

toprak tanrısı olduğu, yanındaki bitkiden istidl�l edilmektedir. Nitekim Kôk-Türk devrinde de “�tüken-

yıĢ” (Ağaçlı �tüken dağı) tanrıçasına tapıldığı sanılmaktadır. Altay atlısı da, Esik‟de ve TaĢtık 

resimlerinde gôrüleceği gibi, bir mintan ve çizme Ģeklinde biten çakĢırdan ib�ret kıy�fet giymiĢtir. 
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Erken Altay mez�rlarında çıkan kalıntılar arasında, bir bayrak direğine dikilmiĢ olabilen küçük geyik 

heykeli ve atlara geçirilmiĢ geyik maskeleri, geyiğin ongun olması imk�nına iĢ�ret eder. 

Mîl�t sıralarında, Altay‟da ve Kôğmen dağları ile Kem ırmağı kıyılarında maden iĢçiliğinde bir 

gerileme baĢlangıcı gôrülmektedir. ġekiller kalıplaĢmıĢtı ve dôkümü müte�kip, eserlerin üzerindeki 

ince teferru�tın iĢlenmesi ihm�l ediliyordu. �slûp bakımından ise, Pazırık devri erken Altun YıĢ 

mezarlarında çıkan eserlerde zirvesine varan, muhtelit az�lı, hay�lî hayvan Ģekilleri, artık unutulmağa 

baĢlamıĢtı. Daha erken devirde, Tagar kültüründe gôrülen tabîata yakın (naturalist) uslûba geri 

dônülmekte idi. 

Natüralizm‟e doğru bu akıĢ içinde, insan tasvîri de geliĢti. Uybat mezarlarında çıkan tahta insan 

heykelleri, mesel� bir yarı-Mongoloid, yarı-Eurepeoid, uzun saçlı erkek baĢı, açıkça bir portredir. 

Karasuk devrinden beri Sibirya‟da kayalara oyulan ve tabîat dıĢı husûsiyetler ile teb�rüz eden baĢlar 

bile, TaĢtık devrinde, bazen natüralist bir portre gôrünüĢüne vardı. TaĢtık mezarlarında çıkan ve ôlü 

yakılırken yüzünde piĢen boyalı terra-cotta (piĢmiĢ topraktan) maskeler, Kiselev‟in61 tabîri ile, dôğme 

çizgilerine kadar teferru�tı gôsteren, portrelerdir. Pazırık devrinden erken Altın YıĢ mezarlarının 

birinde de, bir yarı-Mongoloid alpın vücudunun bazı kısımları, av sahneleri tasvîr eden dôğmeler ile 

süslü bulunuyordu.62 

Pazırık devrinden beri Altayda mevcudiyeti bilinen, bugünkü Ġç Asya Türk gôçebelerinin “tôs” 

(eski Türkçe “tôz”: rûh)63 dediği keçeden yapılmıĢ hayvan ve insan Ģeklinde büyük kuklalar da, TaĢtık 

devrinde dev�m ediyordu. TaĢtık mezarlarında64 gayet natüralist Ģekilde keçeden veya �in ipeğinden 

yapılmıĢ insan boyunda kuklalar, vücudu yakılmıĢ olan ôlülerin yerine yatırılıyor ve yüzlerine yukarıda 

bahsi geçen piĢmiĢ topraktan maskeler takılıyordu. Bunların Kôk-Türk devrinde adları “tulı” idi. 

Hayvan maskeleri taĢıyan “tôs”ler de, ongun olarak, savaĢlarda taĢınırdı ve bütün Eurasia‟da 

yaygındı. Kurt baĢlı “tôs” hakkında araĢtırma yapan K. Trever65 bu “tôs”ün bilhassa yaygın olduğunu 

gôstermiĢtir. Yazılı kayıtlara gôre, kurt ongunu Ġç Asyada, �inlilerin “Wu-sun”66 (veya “U-sun”) dediği 

ve sarıĢın bir Europeoid kavim olarak tasvîr ettiği boyların hükümd�r soyuna ve Kôk-Türkler67 ile 

Kagnılı ve Uygurların kagan sül�lesine atfedilmektedir. Zuev, �inlilerin “A-shi-na” dediği Kôk-Türk 

kagan soyunun asıl adının “Uysun” olup bunların “Wu-sun”lardan olduğunu sanmaktadır. Nitekim �in 

kayıtları sarıĢın Kôk-Türklerin “Wu-sun”lardan indiğini sôylerler. “Wu-sun”lar M.�. 150 sıralarında �in 

sınırlarından Isık-kôl‟ün güneyine gôç etmek zorunda kalmıĢlar ve efs�neye gôre hükümd�rın oğlunu 

bir diĢi kurt kurtarmıĢtı. Kôk-Türk Kagan soyunun IV. yüzyıldan türeyiĢ efs�nesinde de müm�sil bir 

menkıbe olduğunu gôreceğiz. Muhtelif araĢtırıcılar “Wu-sun”ların Türklerden olduğu ve bilhassa 

Kırgızlara yakın bulundukları nazariyesini ileri sürmüĢlerdir. Trever‟in araĢtırmasına gôre, Kôk-

Türklerin kurt baĢlı bayrağına benzer Ģekilde, bir kurt baĢı ve kuyruğundan ib�ret bir al�met, M.S. II. 

yüzyılda, Dakialılar ve Teuton ırkından Markomannlar tarafından kullanılmakta idi. Danimarka‟daki 

Kelflerin de benzer al�metleri olduğu, onlara atfedilen bir eserdeki tasvirlerde gôrülür.68 Bu husûs 

Kelt ırkının Ġç Asya‟ya da yayılması hakkındaki Gumilev‟in gôrüĢlerini destekler. Trever‟in 

araĢtırmalarına gôre Parth‟ların da bôyle bir bayrağı olup, bu bayrak bir yılan Ģekli tasvîr ediyordu. 
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Parth bayrağını I. yüzyılda Flavius Arrianus tarîf etmiĢti: Bir direğe asılmıĢ bulunan ongunun keçeden 

vücudu torba Ģeklinde idi. Rüzg�r ongunu ĢiĢirince, ongun harekette gibi gôrünüyordu. Torbanın 

içinden rüzg�rın iniltileri de duyulup, ongun canlı imiĢ gibi bir h�l alırdı. Hunlara atfedilen, fakat Kagnılı 

boyların Kuzeyli kollarının illerinden olan, Orkun v�disi bôlgesindeki Noyn-ula mezarında da bôyle bir 

hayvan Ģeklinde torba çıkmıĢtır. Türlü renkte keçelerin birbirine dikilmesinden vücuda gelen torba, 

yine aynı mezarda bulunan tahtadan kurt baĢı ile birlikte bir direğe takılınca, Türklerin “bôri” (kurt) 

ongunu vücut bulmuĢ oluyordu.69 Bu “tôs” Kagnılı boylara ait olabilir, çünkü onlara mensup 

Uygurların devrinden Türkistan resimlerinde bôyle “tôs” tasvîrleri vardır. Fakat Doğu Hunlarına da 

atfedilebilir. �in kaynakları Doğu Hunlarını ve Doğu Türklerini aynı millet sayarlar.70 Ancak Kagnılı 

türeyiĢ destanında “bôri” menkıbesi Hun devrinin sonunda yer alır. Kagnılı boyların efs�nevî ceddi, 

Doğu Hun hükümd�rının kızı ile, bir erkek “bôri”den doğmuĢ sayılıyordu. Demek ki türeyiĢ efs�nesi 

belki Kagnılı boyların Hunlar ile karıĢmasına iĢ�ret etmektedir. 

Geç TaĢtık devrinde, tahta üzerine resim yapmak sanatı da baĢlamıĢ bulunuyordu. Bu 

resimlerin71 tamamen grafik (çizgilerden müteĢekkil) olan tekniği petrogliflerden (kaya üzerine 

levhalar) geliĢmiĢ gôzükmektedir. SavaĢ ve sürek avı sahneleri tasvîr edilmiĢ. Sürülen hayvanlar 

arasında, bilhassa geyikler vardır. Bir resimde bir atın sırtında, Türkçe “esri” denen, av için terbiye 

edilmiĢ pars gôrülmektedir. Atlar, küçük Ġç Asya atlarıdır. Uzun yeleleri ve kuyrukları ile ve 

üzerlerindeki damgalar ile teb�rüz etmektedirler. Bunlar belki cins veya adanmıĢ atlardı. K�Ģğarî, 

“ıduk” olarak tavsîf ettiği adanmıĢ atların yelesinin kırpılmadığını kaydeder. TaĢtık levhalarındaki 

Ģahısların tasvîrleri de ônemli vesîkalardır. ġahısların kimisi, Ġç Asya gôçebelerinin kıy�feti olan çakĢır 

ve mintan giymiĢler. SavaĢ sahnelerinde, uzun saçlı veya topuzlu olanların g�lip geldiği ve kel olarak 

gôsterilenlerin mağluplar olması dikkati çeker (Kagnılı boyları mağlup düĢmanın saçını keserdi). Bazı 

Ģahıslar, Esik‟te ve Aral bôlgesinde de gôrüleceği gibi, maden veya deriden küçük levhaların 

dikilmesinden müteĢekkil zırhlar giymiĢtir. Bunların baĢında, Kôk-Türk devrinde, yüksek mertebeli 

kiĢilere mahsus olan sivri tulgalar vardır. Zırhların kalkık yakası bir husûsiyet teĢkîl eder. Alpler, 

kulağa kadar gerilebilip, okları çok uzaklara yollayan cinsten, gôçebelerin geliĢtirdiği yaylar 

germektedir. Belki bu resimler, tek bir levha h�linde, bir alpin hayatının muhtelif safhalarını tasvîr 

etmekte idi. 

3. EĢik Mezarı 

Kôgmen dağlarından Güney-Batıya doğru, Ġç Asya‟nın en yüksek zirveleri olan Batı Altay, 

Tarbagatay, T‟ien-shan ve Ala-tağ silsileleri birbirini takip ederek ve bazen birbirine muv�zî olarak, 

Isık-kôl‟e kadar uzanmaktadır. KuĢ uçuĢu ile 1500-2000 km giden bu dağ silsilelerinin kuzey etekleri 

boyunca (42° 50‟D-52° 50‟K ile 55°K-85°D arasında), v�si yaylalar ve bozkırlar uzanmaktadır. Bu 

bôlgede de, tarihî devirde Türk olarak bilinen boylarm yaĢadığını kaydetmiĢtik:72 Uygurlar M.�. 176 

ve 43 sıralarında Isık-kôl‟ün kuzeyinde ve belki Ila vadisinden, Tar-bagatay ve Altay dağlarına uzanan 

bôlgede bulunuyorlardı. Mîl�ttan ônceki yüzyıllarda Kırgızların bir merkezi olan Talas ırmağı vadisi 

ise, Isık-kôl‟ün ancak 200 km kadar batısındadır. Zülkarneyn devrinde Türklerin vatanı olarak 

K�Ģgarî‟nin bildirdiği ġu (�u) ırmağı, Isık-kôl‟e akmaktadır. Isık-kôl‟un doğusundan geçen Ila ırmağı, 
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Kuzey-batıya doğru, (45°K ve 75°D), “Tering-kôl”e (BalkaĢ) akar. Bu bôlge Mîl�ddan ônce Kagnılı 

boyların, Uygurların, Kırgızların Kuzey ve Batı kollarının buluĢtuğu yerlerdir. Kazak �limleri 

vatanlarının kadîm tarihini73 Ģôyle çizmektedir: M.�. VI.-III. yüzyıllarda, bu bôlgede bulunan Ġç Asya 

gôçebeleri, kadîm müelliflerin “Sakai”74 dediği, hüviyeti mübhem gôçebeler olsa gerek. Ila ve Sır-

dery� kıyılarında yapılan araĢtırmalarda “Sakai” denen bu ırkın, sanıldığı gibi Europeoid değil, kısmen 

mongoloid oldukları anlaĢılmıĢtır. Bu araĢtırmaları Ila vadisinde sürdüren AkıĢev, Persepolis taĢ 

kabartmalarındaki “Sakai” tasvîrlerinin açıkça mongoloid olduğuna da dikkati çekti. Hüviyeti müphem 

kalan bu boylara, “Sakai” adı kadîm müelliflerin verdiği bir isimden ib�ret sayılmaktadır. Hüviyeti 

müphem bu “Sakai” arasında Mîl�ttan ônceki binyılda Türklerin bulunması hakkındaki gôrüĢleri Sır-

dery� “Sakai” boyları mün�sebetiyle anlatacağız.  

M.�. III. yüzyılda, yine hüviyeti meçhûl, fakat erken Türklerden olmaları imk�nı üzerinde durulan 

kavimler bu illerde belirdi. Bunlar, �inlilerin “K‟ang-kü” ve “Wu-sun” dediği boylardı. “Wu-sun”lar, 

riv�yete gôre sarıĢın, yeĢil gôzlü bir kavim idi. Fakat antropolojik araĢtırmalar, “K‟ang-kü” ve “Wu-

sun”lara atfedilen mezarlarda da karıĢık ırkta, muhtelif nispetlerde yarı-mongoloid, yarı-Europeoidlerin 

yattığını gôsterdi. �stelik bu illerde Esik yazısına müm�sil, Kôk-Türk harflerinin eski bir Ģekline benzer 

harflerle yazılmıĢ yazılar da bulundu ve Kazak �limlerince “K‟ang-kü” ile “Wu-sun” boylanna 

atfedildi.75 �zerinde AlaĢan Kagan adı okunabilen ve “Wu-sun” damgası bulunan bôyle taĢlardan 

birinde mongoloid vecheli bir baĢ, Sibirya üslûbunda, tasvîr edilmiĢti. Bu mün�sebetle Kôk-Türk 

Kagan soyunun, “A-shi-na” adı ve “bôri” (kurt) ongunları bakımından, “Wu-sun”lardan olduğu 

hakkındaki Zuev‟in tasavvurunu hatırlatalım. �in kaynaklarına gôre “Wu-sun”lar Isık-kôrtin güneyinde 

bulunuyorlardı. Yukarıda da iĢ�ret edildiği gibi.76  

Mîl�ttan ônceki yüzyıllarda “Wu-sun”ların kuzeyinde Uygurlar ve batısında Kırgızlar yaĢıyordu. 

Daha sonra, M.S. VI. yüzyılda Tarbagatay dağlarında Kagnılı boylarını bulacağız. Demek ki bütün bu 

bôlgede tarihî devirlerde Türk olarak ortaya çıkan boylar da mevcuttu. O halde, sôz konusu illerdeki 

“Sakai”, “K‟ang-kü” ve “Wu-sun”lara atfedilen mezarların yarı-mongoloid s�hipleri, Europeoid sayılan 

“Sakai” ve “Wu-sun”lar değilse ve yarı-mongoloid kavimler arasında aranması gerekiyorsa bu 

mezarların s�hipleri olarak, Türkler de hatıra gelebilir. Sôz konusu mezarlarda bulunan eserler 

Türklere de �it olabilir. �ç ayaklı kazanlar ve mangallar, K�Ģgarî‟nin tarîf ettiği “kôçürme oçok”dan 

(taĢman ocak) baĢka değildi. Kazakistan‟da da, Mîl�ttan ônce, otag Ģeklinde, taĢtan ve ağaçtan 

meskenler bulundu. 

Sanat eserlerinin konuları bakımından, “Sakai” ile “Wu-sun”lara atfedilen mezarlarda77 çıkan 

dağ keçisi ongununun Kôk-Türk Kagan soyunun damgasında bulunduğu bilinmektedir. Kazakistan 

mezarlarında çıkan eserler konu açısından, bazen Hunlara ve bôylece onlarla aynı soydan sayılan 

Türklere bağlanmıĢtır. Kargalık‟ta bir yarı-mongoloid kadının mezarında, Taoist konular tasvîr eden bir 

murassa altın t�ç bulundu. Taoist efs�nenin mevzûu kutlu rûhların, hakîmlerin ve hakîm 

hükümd�rların yaĢadığı, veya ziy�ret ettiği, gôk kapısı sayılan dağ idi. Taoist kutlu dağ efs�nesi M.�. 

IV. yüzyıllardan beri bilinmektedir ve bu efs�neyi Hind mitolojisinde düny�nın merkezinde bulunan 

atlın dağ (Sumeru) ile ilgili gôrenler vardır.  
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Türklerde de, Kôk-Türk devrinde, en büyük Türk hükümd�rının merkezine altın dağ denilmiĢtir. 

Demek ki Ġç Asya‟da çok yaygın bir kosmik dağ menkıbesi mevcuttu. Taoist efs�nede, kutlu dağda, 

birbiri ile cinsleri karıĢmıĢ efs�nevî kanatlı ve alacalı olmakla teb�rüz eden hayvanlar bulunmakta idi. 

Kanatlı gôk ejderi (Türkçe “kôk-luu”), ejder-atlar, ejder-parslar, yırtıcı kuĢlar, dağ keçisi ile geyik 

(Türkçe “sıgun-kiyik”) fasîlesinden gerçek hayvanlar ve efsanevî, tek boynuzlu ch‟i-lin (Türkçe kelen) 

gibi. Geyik fasîlesinden hayvanlar ve Taoist hakîmler, sem�vî dağda biten ôlümsüzlük otunu (Türkçe 

sıgun otı), veya Ģeftali, elma veya nar gibi bir ağacın yemiĢini yiyerek, ôlümsüz ve ôlümsüzlük tims�li 

olmakta idiler. Kargalık t�cında tasvîr edilen Taoist menkıbeler sebebi ile Werner bu t�cı �in eseri 

sanmıĢtı. Ancak, renkli taĢlarla murassa bu altın iĢçiliğinin Tagar-devrinden beri Ġç Asya 

gôçebelerince yapıldığı anlaĢıldı. O halde Taosit konular nereden geliyordu? BernĢtam, Kargalık 

mezarında yatan kadının yarı-mongoloid olduğuna dayanarak bu mezarı Türklerle eĢ tuttuğu Hunlara 

atfetti. �lümsüzlük otunu yiyen “sıgun-kiyik” konusu Sibiryada bulunmuĢ ve Tagar çevresine atfedilen 

bir murassa altın tokada da mevcut gôzükmektedir. Ayrıca sôz konusu Taoist masalların �in 

sınırlarındaki en kadîm gôçebelerden “Jung”lar ile de ilgili olduğunu ve M.S. IV-VI. yüzyıllarda 

Türklerin Ala-tağ ve ormanlı dağ (yıĢ) efs�nelerinde de yaĢadığını gôreceğiz. Es�sen �in sınırındaki 

kadîm gôçebeler ve Türkler Taoist kültür çerçevesi içinde bulunuyorlardı. Ala-dağ, “yıĢ”, efs�nevî 

hayvanlar, ve geyik-dağ keçisi, eski Türkçe tabîri ile “sıgun-kiyik” fasîlesi ile ilgili sanat eserleri ve 

efs�neler, Türk kültüründe, “H�k�nî” devrinden sanılan Er-tôĢtük gibi destanlara kadar, tekerrür 

edecekti. 

Batı Türkistan‟daki Ala-tağ silsilelerinin ormanlı zirvelerinden, kuzeye, Alma-ata‟nın (43°19‟K, 

77°D) 50 km doğusuna akan Esik çayı kıyısındaki mezarı bulan AkıĢev, bu mezarın mensûp 

bulunduğu kültür çevresini Ģôyle çizmiĢtir: Esik78 mezarı Ala-tağ silsilelerinin kuzey yamaçlarından Ila 

vadisine (40°-45°K, 75°-80°D) akan bütün “Sakai” devri mezarlar, ve Altun-yıĢ dağlarındaki (50°K, 

85°-90°D) Pazırık  devri mezarlar ile, ırk ve kültür bakımından, müĢterek husûsiyetler gôstermektedir. 

Esik mezarında yatan ceset ile Ala-tağ‟ın kuzey yamaç-larında, Ila vadisinde ve Altun-yıĢ 

mezarlarında yatanlar aynı ırk ve kültüre mensûp idiler. Pazırık devri Altay mezarlarındaki kısmen 

Europeoid, kısmen mongoloid ırkın Türkler ile eĢ ırktan olduğu netîcesine varıldığını yukarıda 

kaydettiğimize gôre, Esik mezarlığında ve diğer “Sakai” devri mezarlarındaki medfûn olanlar için de 

müm�sil netîcelere varmaktayız. Bilhassa ki M.�. IV. yüzyıllardan sanılan Esik mezarında, gümüĢ bir 

kap içinde, Kôk-Türk harflerinin arkaik Ģekli olduğu sanılan harfler ile yazılmıĢ ve Kazak �limlerine 

gôre, iki harfi yalnız Türkçede olan bir yazı bulundu.79 Bu çok ônemli buluĢ, Kôk-Türk yazısının 

mîl�ttan ônce, belki Aristov, N. Orkun ile Kisilev‟in,80 sandıkları gibi, damgalardan geliĢerek, teĢekkül 

ettiğini gôsterebilir. 

Esik çayı kenarında bir hükümd�r �ilesi mezarlığı bulunduğu anlaĢılmıĢtır. En büyüğü olduğu 

sanılan merkezî mezar, yağmalanmıĢ olduğu için, arkeolojik araĢtırma hiçbir netîce vermemiĢtir. 

Güneydeki mezar ise dokunulmamıĢ vaziyette bulundu. Esik mezarlarının güney bôlümünde, on altı 

yaĢlarında bir genç yatıyordu. Kıy�feti, TaĢtık resimlerinde gôrülen kısa kaftan ve çakĢırdan ib�retti. 

Ancak, kaftanın üstüne ve çakĢırın baldır ve ayak kısmına, altından bir zırh ve çizme geçirilmiĢ gibi idi. 
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Bu zırh ve çizme, üçgen ve dôrtgen Ģeklinde altın varaktan ve som altından küçük levhaların yan-

yana dikilmesinden teĢekkül ediyordu. Genç alpin baĢındaki çok yüksek ve sivri bôrk de altın 

süslemeler ile kaplı idi. Bôrkün alın hiz�sındaki kısmına erken Altay mezarındaki keçeden ôrtüye 

tasvîr edilmiĢ mabûde‟ninkine müm�sil Ģekilde, bir t�ç geçirilmiĢti.  

Bôrkün motifleri, aynı çevredeki mezarlardan, Kargalık mezarındaki t�çta bulunan dağ ve 

efs�nevî hayvanlar konusunu, baĢka Ģekillerde, anmakta idi. Kargalık t�cındaki dağ konusu Esik‟de 

bulunan altın levhalarından birinde de gôrülür. Kanatlı bir kaplan veya pars, Kargalık‟daki taçta 

gôsterilen Ģekilde, sivri dağlardan müteĢekkil bir çevre içinde tasvîr edilmiĢtir. Kargalık mezarındaki 

tacın Taoist �in efs�nelerinde, ôlümsüzlerin cenneti olarak gôrdüğü kutlu dağ ve kutlu hayvanlar 

konusuna bağlandığını kaydetmiĢtik. Esik‟de yatan gencin bôrkü sanki bôyle bir sivri dağ Ģekli arz 

ediyordu ve tepesinde, altından bir küçük yabani keçi heykeli bulunuyordu. Bôrkün ôn kısmında baĢka 

altın heykeller, iki çift olarak yer alıyordu. Bunlar bir çift at ile, bir çift kanatlı dağ koyunu (arkar), veya 

boynuzlu at tasvîr etmekte idi. Pazırık devri Altun-yıĢ mezarlarında, aynı devirden Baykal gôlü 

civarında bulunmuĢ bir tunç levhada ve Kôk-Türk devri Altun-yıĢ petrogliflerinde, kanatlı, veya 

boynuzlu, bazen maskeli at tasvîrlerine rastlamaktayız. Bunların belki man�sı Türk devri metinlerinde, 

meydana çıkacaktır. Kurban edilen atların tabîat üstü bir hüviyet kazanarak, ôlen kimseye ôbür 

düny�da bineklik ettiğine inanılıyordu. Belki eski devirlerde de bu inançlar mevcuttu. Esik‟de yatan 

gencin t�cından yükselen motifler arasında oklar ile birlikte, ağaç veya tüye benzer Ģekiller de yer 

almaktadır. Bôyle tüylerden müteĢekkil, K�Ģgarî‟nin “kedüt” adını verdiği, baĢlıkları, Kagnılı Türklerinin 

giydiğini Ġkinci bôlümde gôreceğiz. Gencin gôvde kısımlarındaki altın levhalar, ônden gôrülen kaplan 

veya pars baĢlarını tasvîr ediyordu. Mezarda, fîrûze ile murassa altın küpeler ve iki altın yüzük de 

bulundu.  

Yüzüğün birinde, gencin kendisi gibi, t�clı bir bôrk giymiĢ bir baĢ tasvîr edilmiĢti. Genç alpin 

kemeri de onaltı altın levha ile süslü idi. Kemere geçirilmiĢ levhalardan büyükleri, dôrt-kôĢe çerçeve 

içinde, bir efs�nevî kulaklı kuĢ baĢının, diz çôkmüĢ bir geyiğe, saldırdığını gôstermektedir. Diğer 

kakmalı demirden kılıç ve bir kama, solunda ise “kıðgırak” dediğimiz cinsten, yine altın kakmalı bir 

kamanın, çift yırtıcı kuĢ baĢı Ģeklinde, kabzası bulunmuĢtur. Aynı tarz kama kabzaları, Tagar 

kültüründe ve Altay‟da, �ulıĢman ırmağı kıyılarında, Kumurtuk mezarında da vardı. Esik mezarından 

dôrt bin kadar altın levha çıktı. Genç alpin solunda altın sokumlu ve bôylece temsîlî man�sı olduğu 

anlaĢılan bir ok ile bir kamçı kalıntıların da bulundu. Se-Ma Ts‟ien‟den ôğrenildiğine gôre Mîl�ddan 

ônce II. yüzyılda ok ve yay hükümd�r tims�li idi. Kôk-Türkler ve H�k�nlı Türklerinde ok, boy remzi ve 

kama ile “kılıç (ve) berge” (kamçı) hükümd�rlık iĢ�reti sayılıyordu. Esik‟de yatan alpin baĢ ucunda, 

tunçtan bir ayna konmuĢtu. Ayrıca, iki gümüĢ tabak, altın yaldızlı bir tunç tabak ve kepçe ile, üzerinde 

yazı bulunan gümüĢ kadeh ve ağaçtan kaplar da, buluntular arasında idi. Bunların içindeki yemek ve 

içkilerden eser kalmamıĢtır. Kurbanların kalıntıları da bulunamadı. 

Esik altın levhalarındaki motifler, at, dağ keçisi, geyik, kaplan, pars, kurt, yırtıcı kuĢ, gibi motifler, 

Eurasia Ġlk gôçebeler sanatının Doğuda Ordos‟dan, Sibirya‟ya, Orta Asya‟ya ve Batıda Karadeniz Skit 

bôlgesine kadar yayılmıĢ ve aĢağı-yukarı aynı tarzda tasvîr edilmiĢ konularıdır. Esik‟e mahsûs bir 
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üslûp aranırsa, belki Ģôyle denebilir: Tagar çevresinin küçük madenî hayvan heykellerinde teb�rüz 

eden natüralist tem�yül, Esik‟te yüksek bir sanat seviyesine eriĢmiĢtir. �stelik, Tagar heykellerinde 

gôrülmeyen, hareketli levhalar, Esik altın eserlerinde geliĢmiĢ bulunmaktadır. YenilmiĢ ve güçsüz 

kalan hayvanın yıkılır gibi düĢmesi, üstün bir sanat ile tasvîr edilmiĢti. BaĢka bir hayvan tarafından 

avlanan veya yıkılan geyik tasvîrlerinin man�sı hakkındaki tahmînleri, aĢağıda M.�.‟ki binyılda Kuzey 

�in‟de devlet kuran ve kısmen Türk olduğu sanılan Chou‟ların kültüründen bahsederken 

açıklayacağız. Burada Ģu kadarını sôyleyelim: Chou‟larda, atalara kurban olarak, av sırasında, 

hayvanları ok ile vurmak mer�simi vardı.81 Türklerin ise kurbanlık atları avda vurdukları ileride 

gôrülecektir. Esik‟te tasvîr edilen yere düĢmüĢ hayvanların art ayakları, bazı Tagar madenî 

levhalarındaki gibi tersine dônmüĢtür.82 Bu Ģeklî zorlama, belki levhanın muhtelif kısımlarına birbirine 

perçinlemek için, teknik bir mecbûriyet idi. Fakat, aynı husûsiyet, teknik sebep olmadan, Esik‟den 

daha geç devirde, Altun YıĢ‟da Pazırık devri mezarlardan çıkan, renkli keçe tasvîrlerdeki yenik 

hayvanlarda da tekerrür edecekti. Doğudaki Kagnılı boyların vatanı olan �tüken-Orkun-Baykal 

bôlgesinde de, M.�. V-III. yüzyıllardan bir mezarda bulunan tunç aynada art ayakları tersine dônmüĢ 

dağ keçisi tasvîr edilmiĢtir. 

4. Aral Gôlünün Güneyi 

Esik mezarından Batıya doğru açılan yaylalar ve ovalar boyunca 1000 km kadar ilerleyince, 

Turan ovasına inilir (40°-45°K, 57°-65°D). Turan ovası denen bozkır çevresinde, bitki olarak, otlardan 

baĢka, bilhassa Türkçe “saksaul” veya “sekseul” denen (Radloff lugatına gôre salsola, arbustris) ve 

yakıt olarak kullanılan, eğri-büğrü çalılar yetiĢir. Dünyanın en büyük nehirlerinden Amu-dery� ve Sır-

dery�, çalılıklar ve ardıç ağaçları arasından, Aral gôlüne doğru akmaktadırlar. Bozkırın ufuklarında, 

tepeler ve Batıda, Oğuz destanlarında “Karacuk” denen Kara-tağ silsilesi gôzükür. Karacuk dağlarının 

ôtesinde, Doğuda, bir ônceki merhalemizde sôzü geçen Talas, ġu ve Ila ırmakları ile Tering-kôl ve 

Isık-kôl bulunmaktadır. Mîl�ttan ônceki bin yılın baĢında, Turan ovasında, Tolstov ve Trofimova‟nm 

araĢtırmalarma gôre,83 Dravidoid‟leri, Elam ve Sümerlileri andıran ırklar yaĢıyordu. Bunların dili, 

Tolstov‟a nazaren Türkçeye benzeyen Sümer dili idi. Veya bunlar Ust-Poluy kültürü ile ilgili Fin-Ugor 

boyları olabilirdi. Antropolojinin verdiği bilgiler yanında, Trofimova, bazı hükümd�r tasvîrlerinin eski 

kavimlerde gôrülen tipolojiye benzediğine dikkati çeker. Bunlar, Sümer heykelleri gibi, badem gôzlü, 

yukarı doğru kalkık burunlu, az saçlı ve kısa boylu insanlardı. 

Mîl�ttan ônceki binyılın ilk yarısında, Turan ovasına bazı gôçebe boyların akını ile, Tolstov‟un, 

“ilk gôçebeler devri”84 dediği safha baĢladı. Turan ovasının bu ilk gôçebelerinin Avesta‟da, adı geçen 

“Tûra” boyları olduğu sanılır. Avesta bunların iline Kanha” adını veriyordu. Diğer gôçebe toplulukları 

gibi bunların da muhtelif ırklardan ve boylardan müteĢekkil olduğu anlaĢılır. Tolsov‟a gôre, “Tûra”ların 

baĢlıca boyları, Amu-derya yônünden gelen Hind-Ġranlılar, Tuna nehri cihetinden ve Karadenizin 

kuzeyinden ilerleyen Thrako-Kimmerler, Herodotos‟un M.�. IV. yüzyılda aĢağı-yukarı bu illere tekabül 

eden bir bôlgede tespit ettiği boylardan “Massagetoi” ve onlarla karıĢmıĢ Doğu Avrupalı “Skythai” 

(Skitler) ve Orta Asyalı “Sakai” idi. Bu muhtelif boyların Eurepeoid olduğu tasavvur ediliyordu. Nitekim 

de, antropologlar, pek çok sayıda Sibirya‟nın Andronovo kültüründekilerine benzer insanların 
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mezarlarını buldular. Sanat eserlerinde de, Karadeniz kıyısındaki Skit tasvîrlerine benzer, Yunan 

normuna gôre güzelleĢtirilmiĢ, düz burunlu, Skitler gibi uzun saçlı, fakat daha seyrek, belki takma 

sakallı olarak gôsterilmiĢ çehreler çokluktadır. Persepolis kabartmalarından bilinen, S�mî ırklara 

benzer, gür, kıvırcık sakallı, gaga burunlu Ġranoidler Turan ovasındaki erken eserlerde 

gôrülmemektedir. Halbuki Turan ovasının Amu-dery�nın batısındaki kısmında yaĢayan Hvarizmliler, 

tarihî devirlerde, Ġranlı bir dil konuĢan bir kavim olarak belireceklerdi. 

Mîl�ttan ônceki binyılda, Turan ovasında, Mongoloidlerin de yaĢadığı Trofimova‟nın yaptığı 

anthropolojik çalıĢmalar ile ortaya çıktı.85 Mongoloidler, veya Mongoloid ile karıĢmıĢ Eurepoidler, 

daha ziy�de, kadîm kaynaklarda “Apasiakae” denen (Su kenarındaki “Sakai”) boyların yaĢadığı 

tasavvur edilen Sır-dery�‟nm Aral gôlüne mansabına yakın bôlgede, Tagisken mezarlığında, fakat 

Amu-dery� batısında (Kalalı-gır har�belerinde) da bulunmuĢtur. Türklerin Mongoloidler ile 

Eurepeoidlerin karıĢmasından husûle geldiğini sanan Tolstov, M.�. V.-IV. yüzyıllarda Turan ovasında 

Mongoloidler bulunması keyfiyetinin Türk tarihî bakımından ônemini kayıt ile, Ģôyle bir iz�h aramıĢtı. 

M.�. IV. yüzyılda Herodotos‟un bu bôlge boyları arasında, Tın (Tanaîs, bugünkü Don) ve Etil (Volga) 

ırmakları doğusunda bulunan bir bozkır ôtesinde, yüksek dağlar eteğinde yaĢadıklarını bildirdiği ve 

mongoloid bir vechede tarîf ettiği “Argyppaoi”86 kavmi, Sır-dery� kıyısındaki Mongoloidler ile ilgili 

olabilirdi. Z.V. Togan, Haussig ve diğerleri, “Argyppaoi”un ilini Ural dağlarının güney eteklerinde, 

Yayık (Ural) ırmağı kıyılarında sanmaktadırlar. �ünkü M.S. II. yüzyılda yaĢayan Ptolemaus‟un 

coğrafyasında, Yayık ırmağının adı, Türkçeye benzer bir Ģekilde verilmiĢti. Margulan ise, 

Herodotos‟un verdiği bilgilere gôre yaptığı harîtada, “Argyppaoi”u Aral gôlünün kuzeyinde, ErtiĢ 

vadisine doğru, bugünkü Kıpçak ilinde tasavvur etmiĢtir. AnlaĢıldığına gôre, BernĢtam ve Margulan 

“Argyppaoi”u �inlilerin “K‟iu-she” dediğini kaydettiğimiz ve eski Kıpçaklar sanılan boylar ile eĢ 

tutmaktadırlar. Tolstov ise Argyppaoi‟un M.�. V. IV. yüzyıllarda Sır-dery� bôlgesine Doğudan yeni 

geldiklerini, ve Sır-dery� “Apasiakae”si ile karıĢarak, Turan ovasmdaki Türk ve Hun boylarının ecd�dı 

olduklarını sanıyordu. Tolstov‟a gôre, “Apasiakae”nin adını Peçenekler tev�rüs etmiĢ idi. 

Peçenekler87 mün�sebetiyle KlyaĢtornıy‟nin mül�hazaları da burada yerini bulmaktadır. KlyaĢtornıy 

Ģu husûslara dikkati çeker: M.�. 130 yılında, Belh ilindeki Yunan Devleti‟ni yıkan “Sakarauka” 

gôçebelerini sayarken, Strabo, “Paciana”dan da sôz etmektedir ki bunlar Peçenek olsa gerek. 

“Pracînîkana” adı altında Mathura kit�besinde bahsedilen boy da Peçenekler olabilirdi. Tolstov‟un 

nazariyelerine geri dônersek, kadîm Kaðha adı da, Peçeneklerin üç asîl boyu sayılan, Kangar 

boylarınca tev�rüs edilmiĢti (KlyaĢtornıy Kangar‟ın Kôk-Türk kit�belerinde “Kaðg erleri” man�sına 

Kengeres Ģeklini aldığını tespît etti). Gumilev, Kangar boylarının Kıpçaklar ile karıĢması netîcesinde 

Kanglı (kagnı man�sında) bir ad taĢıyan Türk boylarının ortaya çıktığını sanmaktadır. Kıpçakların 

kadîm devirden beri Aral gôlünün kuzeyinde ve ErtiĢ vadisinde yaĢadığı hakkındaki gôrüĢü yukarıda 

kaydetmiĢtik. Yine Tolstov‟a gôre kadîm “Sakai” boylarından “Augassoi” ve “Tobar” veya “Dukeres”in 

adları da Türklerden Oğuzlar ile Düker (Düger) lere geçmiĢtir. Avesta‟daki Tûra kavmi ise, zaman ile 

“Tûr” adlı efs�nevî hükümd�rın ahf�dı Türkler sayılmıĢ ve bunların ili Tûr�n cem‟i olan Tûr�n Ģeklini 

almıĢtı. 



  744 

Sır-dery�‟daki “Ġlk gôçebe”lerin Doğu ile maddî kültür bakımından da ilgisi olduğuna Tolstov 

iĢ�ret eder. Aral doğusundaki Balandı I ve II88 diye adlandırılan kalelerde, “Apasiakae”ye ve diğer 

Europeoid sayılan gôçebelere atfedilen yapılardan büsbütün baĢka ve Mîl�ttan ônceki binyılda ġîm�lî 

�in‟de gôreceğimiz bir yapı geleneği, gôze çarpmaktadır. Bu yerlerde Mongoloid iskeletler çıkmıĢtır. 

Tolstov ve onu takibedenler “Kanha” kelimesinden Türkçe Kaðglı ve Kerîğeres boy adları 

geliĢtiğini ileri sürerken, Egami‟ye dayanan Kollautz ve Miyakawa89 aksine, “Kanha” adının Türkçe 

“Karîğh” gibi eski bir Ģekilden geldiğini sôylemektedirler. Bu mün�sebetle adları “Kao-ch‟e” (yük-sek 

tekerlekli kagnı) olan Türklerin de “kaðglı” (kagnı) sahibleri olduğunun ve Tagar kültürünün bunlara 

atfedildiğini hatırlarız. Kollautz ve Miyakawa‟nın vardıkları netîce �in tarihlerinin M.�. 134‟ten beri 

“K‟ang-kü” (veya K‟ang-ki) adını verdiği Sir-dery� ve Talas ırmağı boyundaki devletin de Türk yahut 

TürkleĢmiĢ olduğunu muhtevîdir, çünkü Avesttfdaki “Kanha” ile �in tarihlerindeki “K‟ang-kü” nün aynı 

olduğu umûmiyetle kabûl edilmektedir. Es�sen Tomaschek,90 Barthold,91 BernĢtam,92 Shiratori93 

ve diğerleri hem “Kanha” hem “K‟ang-kü” nün Türkçe Kanglı‟dan geldiğini tahmîn etmekte idiler. Bu 

fikre dayanarak To-maschek,94 Avesta‟daki Kanha ili ve Tûra milleti hükümd�rı Fraðrasyan‟ın 

(sonraki kaynaklarda Turan ve Türk hakanı Fr�sy�b veya Afr�sy�b) Keðgeres-Kaðglı neslinden 

olabileceğini sanıyordu. Keðgeres-Kaðglı boyları aslen Türk olsa veya olmasa, “Sakai” arasında 

Türklerin ataları da bulunduğu muhakkak gibi gôzükmektedir. Esik gibi, Türkçe olduğu sanılan bir 

yazının bulunduğu mezardan çıkan eĢy�nın “Sakai”ye atfedilen mezarlardakilere benzer üslûpta 

olması da, “Sakai” arasında Türkler bulunduğuna, iĢ�ret olabilir. Mîl�dî VI. VII. yüzyıllarda Menander 

Protektor, Türklerin “Sakai” neslinden olduğunu sôylerken, haklı olmuĢ olabilirdi. S�s�nî kaynaklarına 

dayanan IX. yüzyıldan Ġslam müellifleri de, Tûr�n ve “Kaðg” (Kanha) bôlgesinin, Türkistan ile 

müter�dif sayarlar. Onlar, Avesta‟daki “Tura”lara “Tûr” demekte ve “Tûr” adlı efs�nevî Ģahsın ahf�dını 

Türkler olarak bilmektedirler. Avesta‟daki95 Fraðrasyan, IX. yüzyıl Müslüman müelliflerinin eserlerinde 

Frasy�b veya Afr�sy�b adını almakta ve Türk Hakanı olarak tanıtılmaktadır.96 Hvarizmlilerin de 

Türkler ile karıĢık olduğu anlatılır.97 Bîrûnî‟nin Hvarizm ilinin efs�nevî hükümd�rı olarak tanıttığı 

Siy�vahĢ (Siy�vûĢ), Türk Hakanı Afr�sy�b‟ın kızı ile evli idi ve “Kang-dîz” kalesi Türkistan‟da 

kurulmuĢtu.98 Afr�sy�b, M.S. XI. yüzyıl metinlerinde, Türkçe adı olan “Alp-er-toðga” olarak tanıtılır ve 

kızı, o devirde bir hükümd�r ongunu sayıldığını gôreceğimiz su kuĢlarından, Kaz adını alır.99 K�Ģgarî, 

Alp-er-toðga ve Kaz hakkında, destan parçaları kaydetmektedir. 

Aral bôlgesindeki maddî kültür eserlerine100 gelince, bunlarda gôrülen kıy�fetler, Esik‟deki 

tarzda, mintan, kısa kaftan, çakĢır, sivri bôrkler ve demirden küçük levhalardan müteĢekkil zırhlardan 

ib�rettir. “Kıðgırak” dediğimiz kamalar ve bunlara benzer, daha uzun kılıçlar da, buralarda bulundu. 

Herodotos‟un Aral boylarını gôçebe saymasına rağmen, bugün bunlara da yarı-gôçebe 

denmektedir. Aral güneyindeki boylar çoban idiler, fakat ırmaklardan, arıklar v�sıtası ile su alarak 

suladıkları, tarlaları da vardı. Tuğla ve balçıktan, otag Ģeklinde �bidevî türbeler de bin� ediyorlardı. 

Tagisken mezarlığı bôyle �bidevî türbelerden müteĢekkildi. Turan ovasındaki yarı-gôçebeler, iki veya 

üç boyun ayrı bôlümlerde yaĢamasına imk�n veren, sûrlu Ģehirler de inĢ� ediyorlardı.101 Bu 

Ģehirlerde, toplantı ve Ģôlen yeri, belki de tapınak m�hiyetinde olan ve bir ocak ile tem�yüz eden 
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merkezî yapı idi. Ocağın ateĢ ib�deti ile ilgili olacağı sanılmaktadır. Sır-dery� ve ona akan Ink�r-

dery�‟daki mezarlıklarda,102 sed üzerine kurulmuĢ ağaçtan kôĢklerde, ôlülerin yakıldığını gôsteren 

kalıntılara da rastlandı. Tarihî devirde, Ġran dînlerinde, ve bu arada ZerdüĢt dîninde, cesetlerin etleri, 

yırtıcı kuĢlar ve husûsî Ģekilde yetiĢtirilmiĢ kôpeklere yedirilip, kemikleri, sonraki Arap kaynaklarından, 

adının n�vs olduğunu ôğrendiğimiz mahfazalarda, muh�faza edilirdi. Mîl�ttan ônceki binyıldan 

kalıntılarda Tûr�n ovasında da, insan heykeli Ģeklinde n�vs‟lar bulunmuĢtur.103 Cesetleri kôĢk içinde 

yakmak geleneği ise bundan tam�men ayrıdır ve bu �detin tarihî Türkler arasında yaĢayacağını 

gôreceğiz. Mîl�ttan ônceki binyılda Turan ovasındaki maddî kültür izleri, yırtıcı kuĢ ile at gibi 

hayvanların ve bunlardan mülhem, Herodotos‟un gryf dediği arslan vücudlu ve kuĢ baĢlı efs�nevî Ģekil 

gibi motiflerin yaygın olduğunu gôsterir. Bu motifler belki dînî, belki heraldik vecheler de almakta idiler. 

Sır-dery� yarı-gôçebeleri maden iĢlerinde Altaylılar kadar m�hir değildi, fakat buna karĢılık, kabartmalı 

keramik levhalar ve duvar resimlerinde muvaffak oluyorlardı.104 

5. Kama ve Etil  

Irmakları Kıyıları 

Aral gôlünden Kuzey-Batıya ilerleyince, (55-57 °K, 47-55 °D bôlgesindeki) Kama ve Etil 

ırmakları kıyılarında, Mîl�ttan ônceki bin yılda, bugünkü arkeologların Ananin105 adını verdiği kültür 

bulunuyordu. Ananin kültürü arkeologları tereddüde düĢürmüĢtür. �ünkü Herodotos‟un 

coğrafyasından çıkarılan netîcelere gôre, Ural dağlarının batısında, Tanaîs (Tın, bugünkü Don) ve Etil 

arasında ve belki Aral gôlü kuzeyine kadar Eurepeoid bir kavm sayılan Sauromatae‟nin oturduğu 

sanılıyordu. Halbuki kazılar, Kama ile Etil vadilerinde, bugünkü Kazan Ģehrinin doğusunda, 

Mongoloidler ile karıĢık bir kavmin yaĢadığını gôstermiĢtir. Belki bunlar, Herodotos‟un mongoloid bir 

gôrünüĢte tarîf ettiği “Argyppaoi” ile karıĢmıĢ olabilirdi. “Argyppaoi” boylarının, bazı tasavvurlara gôre, 

ya Yayık nehrinin Hazer denizine aktığı bôlgede yahut Aral gôlünün kuzeyinde yaĢamakta sanıldığını 

kaydetmiĢtik. Bôylece, “Argyppaoi”ın yaĢadığı tasavvur edilen iller, Kama ve Etil kıyılarından pek uzak 

değildi. Ananin kültürünü vücuda getirenlerin yarı-mongoloid olduğunu hem antropoloji, hem de sanat 

eserleri gôstermektedir. Dikili taĢlar üzerindeki tasvîrlerde, TaĢtık ve Altay kıy�fetlerine yakın Ģekilde, 

mintan ve çakĢır giymiĢ, çekik gôzleri ve kôseliğe tem�yülü ile teb�rüz eden Ģahıslar dikkati 

çekmektedir. Bunların belinde, alplara mahsus, silahların asıldığı kemerler bulunmaktadır. Ananin 

kültürünün doğuda Tagar-TaĢtık çevresi ile, kuzeyde Pin-Ugor kavimlerine atfedilen kültürler ile, ve 

güneyde Skit dünyası ile ilgileri vardı. Ananin kültürü mensûpları, Kama kıyılarında yerleĢme bôlgeleri 

de inĢ� etmiĢlerdi. Bunlar, altı taĢ, üstü balçıktan sûrlar ve hendekler ile çevrili, bazen üçgen Ģeklinde, 

müstahkem Ģehirlerdi. Mezarlardan çıkan eĢy�dan anlaĢıldığına gôre, Ananin kültüründe, ağaç, yırtıcı 

kuĢ, at ve yılan motifleri temsîlî manalar taĢımakta idiler. Toprak tanrıçası sanılan yılanlı bir kadın 

tasvîri de bu mezarlarda bulundu. 

6. Kôgmen Dağlarının Doğusu,  

�tüken Dağları, Baykal Gôlü ve  
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Orkun ile Sele�ge Irmakları  

Bôlgesi 

ġimdi yine Türk düny�sının erken devirdeki merkezi sanılan Kôgmen dağlarına dônerek, bu 

merkezden bu sefer Doğuya doğru ilerleyeceğiz. Doğu cihetinde ilk merhalemiz, Kagnılı boyların 

Kuzey kuĢağının en doğudaki illeri olan, Kôk-Türklerin “ıduk” (mukaddes) vatanı �tüken (bugünkü 

Hangay) dağları çevresidir. �tüken dağları (47° 60´K, 92°50´D) Kôgmen dağlarının bir az güney-

doğuya dev�mıdır. Bôylece �tüken dağları, Kôgmen dağlarına nispeten, daha az soğuk bôlgede 

bulunmaktadır. Yine de, toprak altındaki buzların erimediği “tayga” iklîmi, �tüken dağlarında bile 

kendini duyurmakta, 4300 metreye kadar yükselen zirvelerdeki çıplak kayalar ve seyrek çam ve kayın 

ağaçları ile tez�hür etmektedir. Yeri tam tesbit edilemeyen “�tüken-yıĢ”ın (�tüken ormanlı dağının) 

daha mül�yim bir yamaç olduğu anlaĢılır. Seleðge ırmağı, �tüken dağlarının batısında bulunan 

kaynağından, Doğuya doğru 500 km. kadar aktıktan sonra, kolları olan Orkun ve Togla ırmaklarının 

sularını da alarak, Kuzeye, Baykal gôlüne (57°K, 103-106°D) akar. Kôgmen silsilesinin en Kuzey-

Doğudaki kayalık zirveleri bulunan ve deniz gibi geniĢ ve içinde adalar olan Baykal gôlü Ģiddetli 

“tayga” iklimindedir. Kayalık ve buzlu toprakta ancak seyrek çam ormanları bitmektedir. Yerler yosun 

kaplıdır. Ġç Asya gôçebe sanatının motiflerinden geyik ve K�Ģğarî‟nin “sıgun” dediği, Kôk-Türk 

kaganlarının tamgasmda yer alan dağ keçisi bu illerde yaĢar. Gôllerde, yine Türk ongunlarından olan 

Kuzey iklîminin su kuĢları, yabani kaz, kuğu ve turnalar uçuĢur. Bu bôlgede tatlı ve tuzlu sulu gôller 

bulunmaktadır. 

�tüken dağlarının güney eteklerinde ve Orkun ile Togla ırmakları kıyılarında, baĢka bir iklîm, 

bozkır yaylaları, baĢlamaktadır. Bozkır yaylaları çoban boylar için elveriĢli, geniĢ otlaklardır. 48°K, 

87°D çevresinden itib�ren, Doğu Altay silsilesi, 1000 km. kadar, Güney-Doğu istikametinde uzanır. 

Doğu Altay‟ın yamaçları bozkır yaylalar ve zirveleri al granit taĢından, çıplak kayalardır. Zirvelerden 

yuvarlanan al granit kayalarına, daha sonra, Kôk-Türkler heykeller oyacaktı… Türkçe “tagı”, bugün 

Mogollarca taki denen yabani küçük atlar h�la Doğu silsilesinde yaĢamaktadır. 

�tüken dağlarında, Selerîğe ile Orkun ırmakları ve Baykal gôlü kıyılarında, M.�.‟ki yüzyıllarda, 

modern arkeologların “Yassı taĢlı mezarlar kültürü” adını verdiği ônemli bir kültürün merkezi idi. 

Mîl�ttan ônce VI. yüzyılda baĢladığı sanılan bir kültür, kırmızımtrak granit kayalardan yassı Ģekilde 

kesilmiĢ taĢlar ile kaplı, Doğu-batı yônlü mezarlar ile teb�rüz ediyordu. Tarihî kayıtlara gôre, bu 

bôlgenin (kadîm “Ti”lerden sayılan Basmil Türkleri ile), Uygurların ve baĢka Türklerin ataları olan 

Kuzeyli “Ting-ling” boylarının, Mîl�ttan ônce yaĢadığı mıntıka olduğunu, Dikov, Goxman ve 

Okladnikov kayd etmiĢlerdi.106  

PruĢek ise,107 son yıllarda yapılan kazılara iĢ�ret ile, “Yassı taĢlı mezarlar” kültürünün, Mîl�ttan 

ônceki III. yüzyıldan ônce, çok geniĢ bir s�h�ya, Batıda Karasuk-Tagar kültürü ve Yumar (Ob) ırmağı 

bôlgesine kadar, Doğuda, bugünkü Mançurya‟ya (eski Tunguz ili), �in duvarının kuzeyine (bugünkü 

Jehol ve Sui-yuan bôlgeleri), Ordos‟a ve hatta bugünkü Sse-ch‟uan‟a kadar uzandığına dikkati çeker. 
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O halde, “Yassı-taĢlı mezarlar” kültürünün güney sınırı, “Ting-ling”lerin Doğu kolunun ve onların 

ataları sayılan “Ti”lerin iline varıyordu. PruĢek‟e gôre bu keyfiyet, Karasuk-Tagar kültüründe gôrülen 

�in tesîrlerini iz�h etmektedir. �in sınırındaki “Ti” ve Doğulu “Ting-ling” illerindeki baĢlayan ve Kuzeyli 

“Ting-ling” illeri üzerinden geçen gôçmenler, Karasuk-Tagar kültürünün kurucuları olmuĢtu. Nitekim, 

“Yassı-taĢlı mezarlar” kültüründen çıkan eĢy�, yukarıda çizilen sınırlar içindeki kültürlere ve Tagar 

kültürüne çok yakın bir tarzda idi. Burada da silahlar, “kıðgırak”lar; renkli boncuklar ile murassa altın 

süs eĢy�sı, ve zoomorfik motifler gôrülüyordu. Bu illerde de güneĢe tapıldığı anlaĢılmaktadır. GüneĢ 

Ģeklinde h�lesi olan tunç maskeler ve güneĢ piktogramı bulunan “geyikli taĢlar”, burada da mevcuttu. 

Bu “geyikli taĢlar”da da, güneĢ, ok, yay ve “kıðgırak” tasvîrleri bulunuyor ve bunların alp mezarları 

olduğu anlaĢılıyordu. Bütün Ġç Asya‟da yaygın ve kam tasvîri sanılan boynuzlu maskeler burada da 

bulunuyor ve aynı üslûpta, kuzeyde 60°-65°K-120-124°D mıntıkasındaki, bugünkü Yakut Türklerinin 

buzlu vatanına kadar yayılıyordu (Yakutların, Baykal bôlgesindeki Kagnılı Türk boylarından, Kôk-Türk 

metinlerinde adı Kurıkan diye geçenlerden indikleri sanılır). Kuzeyli “Ting-ling” boylarına �it sayılan 

“Yassı taĢlı mezarlar” kültürünün, yine “Ting-ling”lere atfedilen erken Altay kültürü ile de bağları 

olabilecek motifler arasında, Pazırık devri Altay mezarlarında olduğu gibi, geyik maskeli at tasvîrleri 

dikkati çeker. Boynuzlu bir hayvan maskesi taĢıyan atların resimleri, yine Altay bôlgesinde, Kôk-Türk 

devrinde de kayalara çizilmiĢti. Baykal ôtesinde bulunmuĢ ve Mîl�ttan ônceki bin yılın sonuna 

atfedilen bir tunç levhada da, baĢında boynuz gibi bir süs olan, at tasvîri gôrülmektedir. Baykal kaya 

resimlerinde, kırmızı boya ile çizilmiĢ “hil�l Ģeklinde kanatlı” kuĢ resmi bir yırtıcı kuĢ ib�detine 

bağlanmaktadır. 

Yassı TaĢlar kültürünü vücuda getirenlerin, mongoloid milletlerin merkezine yakın bulunmak 

dolayısı ile, Altay çevresine nispeten, Mongoloidler ile karıĢık oldukları, hem antropoloji 

araĢtırmalarından, hem de yukarıda sôzü geçen tunç levhadan anlaĢılır. Küçük boyda bir ata binmiĢ 

bir kiĢi, çıkık elmacık kemikleri ile, Mongoloidleri, fakat uzun sakalı ile Eurepoidleri hatırlatır. Bu tunç 

levhada, KuĢ�n, Tabgaç ve Kôk-Türk beylerinin giydiği tarzda, dize kadar inen ve devrik yakalı bir 

kaftan dikkati çeker. Maden iĢçiliğinde de, Yassı TaĢlar kültürüne mensûp olanlar, �inin tunç dôkme 

tekniğinin inceliklerini ôğrenmiĢ bulunuyor ve Türkçe “kôçürme oçok” (taĢınır ocak) adı verilen tarzda, 

�ince li denen, üç ayaklı toprak çômlekler ile �ince ting ve Türkçe “küzeç” denen, yine üç ayaklı, tunç 

kazanlar kullanıyorlar idi. 

�in kayıtlarına gôre, M.�. 209‟da Doğu Hunlarının aldığı “Hun-nu” (Orkun veya Seleðge) 

bôlgesi “Yassı TaĢlar” kültürü çevresi idi. Yassı TaĢlar kültürünün Hun Devleti‟ne ilh�ktan sonra da, 

aynı vecheyi koruduğu ve Doğu Hun kültürünün fazla bir yenilik getirmediği, Okladnikov ve Rudenko 

tarafından, arkeolojik araĢtırmalara dayanarak tespît edilmiĢtir. Hatta Doğu Hun istîl�sından sonra, 

“Yassı TaĢlar” kültürünün, Doğu Hunlarından kaçan bir boy tarafından, Baykal ôtesine yayılmıĢtır. Bu 

sebepten, Doğu Hunlarına atfedilen bu bôlgedeki mezarlarda da, “Ting-ling”ler ve akrab� boyların 

kültür kalıntıları aranmaktadır.108 Bugünkü Mogolistan‟ın baĢkenti olan Ulan-bator‟ın 100 km. kadar 

kuzeyinde, 48°K, 106°D çevresindeki Noyn-ula mezarlarını Rudenko Doğu Hunlarına �it sanmakta, 

fakat mezarda bulunan kırmızı ile sarı saçları Kırgızlara atfetmektedir (Kırgızlar “Ting-ling” boyları ile 
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beraber yaĢıyorlardı ve Kôk-Türk devrinden �in kaynaklarına gôre, sarıĢın idiler). Rudenko, belki 

“Ting-ling”lerin ataları “Ti”lerin M.�. VIII. yüzyılda deri gôğüslük ve M.�. III. yüzyılda demir zırh giydiği 

ve “Ting-ling”lerin, tahtadan kolçak ve butluk gibi zırh parçaları kullandıklarım hatırlayarak, Doğu 

Hunlarının onlardan zırh kullanmağı ôğrenmiĢ olması ihtim�li üzerinde durmaktadır. Nitekim, biz de, 

yukarıda, Noyn-ula‟da bulunan kurt baĢlı ve tôs Ģeklinde bayrak kalıntılarının, Doğu Hunların değil, 

totem‟i kurt olan “Ti‟ie-le” boylarına �it olması imk�nından sôz etmiĢtik. Esik, Altun-yıĢ ve Ordos 

sanatlarının baĢlıca konularından biri olan, geyik avlayan yırtıcı kuĢ motifi için de, aynı mül�haza 

geçerli olabilir. Bu motif, Noyn-ula‟da, Altun-yıĢ‟da, ve Uygurlarm ecd�dı Kuzeyli “Ting-ling” boylarına 

atfedilen “Yassı-taĢlar”ın üzerindekine, pek benzer Ģekilde tasvîr edilmiĢti. Sôz konusu bôlgede, Kôk-

Türk devri baĢlayıncaya kadar, Kagnılı boyların h�kim kaldığı, 357 yılı ve VI. yüzyıldan �in 

kayıtlarından bilinmektedir. Mîl�dî 357‟de “Ting-ling”ler ve “T‟ie-le”ler, �in seddinin kuzeyinde, beraber 

yaĢamakta idiler. Altıncı yüzyılda ise, Orkun bôlgesinde bulunuyorlardı. 

7. Doğu Türkistan ile 

�in Sınırları 

Artık, Kagnılı boyların en Doğudaki109 illerine gelmekteyiz. Bu mıntıkada, ilk durağımız, 

bugünkü Kuzey-Doğu Türkistan‟da eski Türklerin muhtemelen Terîğri-tağ veya Ak-tağ dediği, T‟ien-

shan silsilesinin en Doğu etekleridir (43-44°K, 86-93°D). Tarihî kayıtlara gôre, bu bôlgenin Doğu 

kısmında, “Karlık-tağ” adlı zirvenin eteğindeki Hamı mıntıkasında, Mîl�t sıralarında, Türklerden “T‟ie-

le” boyları yaĢamakta idiler. Schmitfe gôre, Doğu Hunlarının M.�. 114‟de yıktığı “Pu-lei” devletinin adı 

Türkçe Bars idi. Bars Türkleri, devletleri yıkıldıktan sonra, “Bar (s)-kôl” adını alan gôlün kıyılarına 

sığınmıĢ ve bir beylik kurmuĢlardı. Mîl�ttan ônceki yüzyılda adları geçen “Kin-fu” devleti ve muhtelit 

�ince-Türkçe bir ad taĢıyan “Kin-man” Ģehri (Altın (dağ) lı man�sına: sonraki BeĢbalık) de, Schmitfe 

nazaran, Türk merkezleri idi. K�Ģgar‟ın �ince adı olan “Shu-le”yi Türkçe Suvlağ‟dan (Sulak) muharref 

sayan Schmitt, “Shu-le” adının ortaya çıktığı Mîl�ttan ônceki asırda, K�Ģgar‟da Türkler, muhtemelen 

Kırgızlar bulunduğunu sanmaktadır. Aynı devirde, Sakalar ise (K�Ģgarî‟nin Kencine dediği boyun 

ataları), Schmitfe nazaren, TumĢuk tarafında yaĢamıĢ olsa gerek. T‟ang kayıtlarına gôre, M.�. 58 

sıralarında Talas bôlgesindeki merkezlerinden kaçmak mecbûriyetinde kalan Kırgızlar, Kem kıyılarına 

iltic� ederken, Doğu Türkistan‟a da gelmiĢlerdi. Bunlar, “T‟ie-le”lere komĢu olarak, daha Batıya, Hamı 

ve Bar-kôl‟den Kara-Ģehre doğru ve Kara-Ģehr kuzeyindeki Ak-tag‟a yerleĢmiĢlerdi. 

Hamı‟dan Güney-Doğu istikametinde 400 km. kadar ilerleyince, �inlilerin Kansu dediği dar 

v�h�nın giriĢine gelinir. AĢağı-yukarı 40°-36°K, 100-104°D arasında, Güney-Doğuya doğru uzanan ve 

yüksek dağlar içinde dar bir geçit olan Kansu v�hası da, kadîm devirde, �inli olmayan boyların vatanı 

idi ve Mîl�ttan ônceki binyılda, �in ile az mün�sebeti vardı. �inli olmayan ve kimisi Europeoid 

gôrünüĢlü olan, muhtelif ırklardan bu boylar, Kuzey �inin birçok kısımlarında devletler kurmuĢlar, 

hatta Yünnan‟a kadar uzanıyorlardı. AĢağıda, daha tafsîl�tlı olarak gôrüleceği gibi, �inli olmayan 

kuzey-batılı boylar arasında, Türklerin ataları da vardı. Mîl�ttan ônceki binyılda, �inliler, �inli olmayan 

kuzey-batılıları, bugünkü Shansi ile, “Ho-si” denen ve bugünkü Shensi, Ordos ve Kansu‟dan 
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müteĢekkil bôlgeye sürmüĢlerdi. ĠĢte, Mîl�ttan ônceki binyılın sonunda, �inin kuzeyinde devlet kurmuĢ 

olup �inli olmayan boylardan “Al Ti” lerin ahf�dı sanılan, Kağnılı boylardan “Ting-ling”ler de, bôylece 

“Ho-si” de yaĢıyorlardı. Hatta, Kansu v�hasınm güneyinde, bügünkü “Sse-chuan”a kadar yaygın idiler. 

Fakat, “Ting-ling” boylarının merkezi, Kansu v�hasının doğu kısmı idi. Bugünkü Tun-huang ile h�l� 

Türkçe bir ad taĢıyan Ala-tag (shan) (38°K, 106°D) arası “Ting-ling” boylannın vatanı sayılıyordu. 

Tabgaç devrinden bir efs�neye gôre Ala-tag110 adı bu dağın çok ağaçlı olup alacalı bir gôrünüĢte 

olması ve bu dağda gôçebelerin alaca atlar yetiĢtirmeleri sebebi ile verilmiĢti. Batı Türkistan‟da da 

Ala-tağ silsilesinden bahsetmiĢtik. Türklerin ala dağlar ve orada yaĢayan alacalı hayvanlar hakkında 

menkıbeleri her gittikleri iklîmde tekrar yaĢattıklarına ve bu efs�nelerin Taoist inançlar ile ilgisine, 

iĢ�ret etmiĢtik. AĢağıda gôrüleceği gibi bu kutlu dağ menkıbeleri belki Kuzeyli “Ti”lerden tev�-rüs 

edilmiĢti. Mîl�ttan ônceki devirde ala at yetiĢdiren bir “Ti” boyunun adı �in tarihçisi Se-ma Ts‟ien 

tarafından kayıt edilmiĢti. Bunlar �inlilerin “Po-ma” (alaca) ve “O-lo-co” (Türkçe Alaca) dediği, 

muhtemelen Basmıl boyları idi. Bunların hem kuzeyli “Ting-ling” boyları ile Baykal bôlgesinde, hem de 

�in sınırındaki Ala-tağ yakınında “P‟ing-liang” da yaĢadıkları �in tarihlerinde bildirilir. Oğuzlardan olan 

“Al�-yondlu” boyunun da �in sınırındaki Ala-tağ‟da bulunduğu hakkında Tibet kaydı mevcuttur. 

�in sınırındaki Ala-tağın doğusunda, sarımtrak sularından dolayı “Sarı-su” denen Hoang-ho 

akar. Bu ırmak, kendi vatanlarının doğusunda bulunduğu ve gôk-yeĢil renklerinin Doğu tims�li olduğu 

için, Türkler bu ırmağa “YeĢil ırmak” man�sına, “YaĢıl-ôgüz” diyorlardı.111 YaĢıl-ôgüz‟ün kuzeye 

doğru akan kolunun batısında Ala-tağ, doğusunda ise, Mîl�ttan ônceki binyılda “Ti” ili olup, asgarî Hun 

devrinden beri h�l� “Ordu” (ordug�h) man�sında bir ad taĢıyan Ordos yaylası bulunmakdadır.112 

Bozkır bir yayla olan Ordos‟da nice Türk orduları ordug�h kuracaktı. 

YaĢıl-ôgüz, 41°K, 106°D çevresine kadar Kuzeye aktıktan sonra, birden 90° bir dirsek ile, 

Doğuya dônmekte ve kuĢ uçuĢu ile 300 km. kadar Doğuya akmaktadır. YaĢıl-ôgüz nehrinin 41°K, 

106°D ile 40°K, 111°D arasındaki Batıdan Doğuya akıĢında, nehrin güneyinde Ordos yaylası ve 

kuzeyinde, Gobi çôlünün sınırlarında yükselen, muv�zî iki dağ silsilesi uzanmaktadır. Mîl�ttan ônceki 

binyılda “Ti” ili olan bu silsilelerde,113 �inlilerin “Yin-shan” ve Türklerin “�ogay-kuz” dediği zirve, Kôk-

Türk kaganlarının ordug�hlarından biri olacaktı. YaĢıl-ôgüz ırmağı, 40°K, 111°D çevresinde, yine bir 

90° dirsek daha yaparak, güneye dônmektedir ve artık �inin münbit loess yaylaları, yanî sarı topraklar 

bôlgesinde, doğuda bugünkü Shansi ve batıda bugünkü Shensi illeri arasında akmaktadır. Shansi‟nin 

bir kısmının eski adı �ince “T‟ai-yüan” ve “Jung”-”Ti” dilinde “Talu” idi.114 “Talu”, “Ting-ling”lerin 

ataları “Al” Ti‟lerin merkezi idi (Ak Ti‟ler bugünkü Shensi‟de yaĢıyorlardı). Bütün bu bôlgede Mîl�ttan 

ônceki binyılda merkezi Baykal gôlü olan “Yassı taĢlı mezarlar” kültürünün yayıldığına, ônceki 

bôlümde iĢ�ret etmiĢtik. 

�inin kuzey-batı sınırlarında yaĢayıp, �inli olmayan karıĢık ırklardan boylara,115 �inliler, 

Mîl�ttan ônceki Ġkinci binyılda, hepsine r�ci bir ad olarak, “Ch‟iang” diyordu. Koyun besleyenler 

man�sına bu isim, sonradan daha ziy�de Tibetlilerin ahf�dına tahsîs edilmiĢti. Mîl�ttan ônceki binyılda 

ise, �inli olmayan kuzey-batılı boylara, yine umûmî man�da, “Jung” ve “Ti” denmekte idi. Bunlar, “Al 

Ti”; “Ak Ti”; YeĢil Ti”; “Shan” veya “Pei” (Dağlı, veya Kuzeyli) “Jung” (ġimalli “Ti”); “Ch‟ang” (dev boylu) 
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“Ti”; “Hsien-yün”; “Kuei”; “Lu” gibi, belki ayrı ırktan boylara ayrılıyordu. �in kaynaklarına gôre, Türk 

oldukları muhakkak bulunan Kagnılı boylar, “Ting-ling” v�sıtası ile, Al “Ti”lerden, Shiratori‟nin 

tahmînine gôre ise, “Hsien-yün”lerden iniyorlar idi. De Groofa nazaran, bütün “Ti”ler Türk idi ve “Ti”, 

“Tik” gibi adlar, Türk‟ten muharref idi. BaĢkaları iĢe, bütün “Ti” leri Tibetli veya proto-Mogol, veya 

Eurepeoid saymaktadır. Fakat, tarihî devirde Türk olarak bilinen Basmılların “Ti”lerden olması 

keyfiyeti, hiç olmaz ise bazı “Ti”lerin Türk olduğunu gôstermektedir. �inli olmayan kuzey-batılı 

boylardan olup, kısmen proto-Türk sayılan “Chou”lar,116 Mîl�ttan ônceki binyılda bütün Kuzey �ine 

h�kim idi. Diğer “Jung” ve “Ti” boyları, “Chou”lara veya küçük �in beyliklerine komĢu olarak, daha 

ziy�de onların kuzey-batısında, devletler kurmuĢlardı. 

“Jung” ve “Ti”lere mensûp boyların bir kısmı Ģehirlerde yaĢamağa alıĢmıĢ bulunuyorlardı.117 

Shiratori‟ye gôre proto-Türk olan “Hsien-ytin” boyu bilhassa, dağ tepelerine kaleler kurmak ile teb�rüz 

ediyorlardı. Geç TaĢ devrinden kalma eserler arasında, “Jung” ve “Ti”lerin yaĢadığı, Shensi gibi 

bôlgelerde, künbedli otag Ģeklinde ve ortasında ocak bulunan, ağaç ve balçıktan mesken kalıntıları 

bulunmuĢtur.118 Ormanlı bir dağda yaĢayan Kuzeyli “Jung”lar‟ın (ġim�lli “Ti” ler) inĢ� ettikleri riv�yet 

edilen tahta kôĢkler de otag Ģeklinde olabilirdi. 

�in‟in kuzey-batısındaki gôçebelerin madenî sanat eserlerinde �in tesîrleri,119 Shang 

devrinden (M.�. ikinci binyıldan) beri, hissedilmekte idi. Shang tarzında bir tunç kazanın “Ch‟iang” 

çevresinde yapıldığı, üzerindeki yazıdan anlaĢılmıĢtır. Ordos levhalarındaki kurt tasvîrleri kadîm �in 

ejderi “k‟uei”den mülhem husûsiyetler gôstermekte idi. Kaplumbağa (Türkçe baka) motifinin Kuzey 

gôçebelerinde yayılması da, Han devrinde (M.�. 209-M.S. 220) �in fagfurunun “Kuzey ve Batı 

yabancıları”nın beylerine kaplumbağa tasvîrli mühürler hediye etmesi ile ilgili olabilir. Kaplumbağa ve 

yılan (Türklerde “Kara-yılan”) Kuzey ongunları idi. Kaplumbağa ile eĢ cinsten sayılan kurbağa, Türk 

olduğu bilinen Tabgaçların bayrağında olup, Tabgaçlardan inen Kuzey Chou sül�lesi (M.S. 557-81) ile 

Kôk-Türkler tarafından da, kaplumbağa ongunun kullanıldığı, bilinmektedir. Bazen Türklere bazen 

�inlilere �tf edilen, Mîl�ttan ônceki binyıldan kalma, zoomorfik vecheli bir kültür tez�hürü de, On iki 

hayvanlı takvîmidi.120 Chavannes‟nın tarihî araĢtırmasına gôre, Oniki hayvanlı takvim �inin 

kuzeyindeki Türk boyları arasında, M.�. V. yüzyıl sıralarında doğmuĢ ve M.�. II. I. yüzyılda �ine 

yayılmıĢtı. Bu imk�nı Ģu keyfiyet destekler: Oniki hayvanlı takvîmdeki remzlerin, zoomorfik gôrünüĢleri 

yanında, bir de astrolojik m�hiyetleri vardı. Bunlar, yıldız grupları olarak, oniki dilime ayrılmıĢ bir 

kubbe Ģeklinde gôğün muhtelif cihetlerinde yer almıĢ, tasavvur ediliyordu. Bôylece, Oniki hayvanlı 

takvîmin remzleri, yôn mabûdu vecheleri ile, kubbeli bir k�in�t tasavvurundaki yôn tanrıları ile 

birleĢmekte idiler. Kubbeli k�in�t tasavvuru, kubbeli otag Ģekli ve eĢik ile ocak mabûdları ib�deti gibi 

husûslar ise, bir gôçebe katkısı olarak, �in kültürüne girmiĢ sayılır. Eberhard kubbeli otag ile ilgili 

inançları, ekseriyetini Türk saydığı kadîm Chou‟lara (M.�. 1050-249) bağlamaktadır.  

Altay Türklerinde, Mogollarda, Türkiye‟de, BektaĢî geleneğinde, otag veya kubbeli odada, 

yônlere ve ocak ile eĢik cihetlerini gôz ônünde tutarak, dizilip oturmak �deti zamanımıza kadar yaĢadı. 

L. Bazin, Türk takvîmleri hakkındaki eserinde, aslî Türk takvîminin mevsimlerin ve tabîî olayların 

silsilesine gôre olup, Türklerin Oniki hayvanlı takvîmi �inlilerden ôğrendiği nazariyesini 
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savunmaktadır. Buna iĢaret olarak, Oniki hayvanlı takvîmin bilhassa Doğulu Türklerce kullanıldığı ve 

bu takvîmin remzlerinden luu (ejder) gibi bazılarının yabancı kaynaklı olduğunu delîl gôstermektedir. 

Ancak yine Bazin, Batılı bir boy olan Türk proto-Bulgarlarının da Oniki hayvanlı Türk takvîmini 

kullandığını ve ejder remzini Türkçe “evren” kelimesi ile adlandırdıklarını sôylemektedir. Luu gibi 

yabancı remzler ikinci derece tesîrler olarak da gôrülebilir. Oniki hayvanlı takvîmin Türkler ve 

�inlilerce beraber geliĢtirilmiĢ olması da hatıra gelmektedir. Belki bazı proto-Türkler, gôçebe 

çobanların tasavvurunda daha kolay canlanabilen hayvan remzlerini kullanmıĢ ve bu remzler �inliler 

tarafından bir sistem Ģekline sokularak, geliĢmiĢ Ģekilde, tekrar Türklere intikal etmiĢti. 

Ordos tunç levhalarının “Jung” “Ti” ve “Ting-ling” lere atf olduğunu ve �in tesîrlerine rağmen, 

Eurasia gôçebe sanatı çevresine girdiğini kaydetmiĢtik.121 Nitekim, bu eserlerde, Tagar sanatının 

üslûbunu hatırlatan tarzda, insan ve hayvan tasvîrleri gôrülür. Ordos ilinde de, Tagar kültür çevresinde 

olduğu gibi, ayakta duran geyik ve dağ keçisi heykelleri yapılmakta ve bunlar bazen bayrak direğinin 

tepesine dikilmekte idi. Ordos‟da bulunmuĢ, altından, veya tunçtan, diz çôkmüĢ geyik motifleri, Esik‟de 

yatan genç alpin kemerindekilere çok benzer. �in kaynaklarına gôre, içlerinde Türkler de bulunan 

Kuzeyli gôçebelerin bayraklarında, yırtıcı kuĢ, ayı, kaplan gibi motifler de gôrülüyordu. Türk olmaları 

muhtemel sanılan Chou‟lar, Türkçe “kutaz” denen yabani sığır kuyruğundan tug kullanırdı ve tug 

kelimesinin belki bir eski Ģekli o devirde �inceye geçmiĢ olabilirdi.122 �inliler, kuzey-batılı gôçebeleri, 

totem oldukları anlaĢılan ongun‟lara teĢbîh ederdi.123 �inli olmayan kuzey-batılı boylar, eurepeoid 

vecheleri, mesel� �inlilere nispeten daha keskin burunları sebebi ile, yırtıcı kuĢa, ve nispeten daha 

kıllı olmak yônünden, geyiğe kıyas ediliyordu. “Jung”, “Ti” ve “Ting-ling”leri �inliler, yılan cinsinden 

kimisi, efs�nevî hayvanlara ve bilhassa kurt‟a benzetiyorlardı ve kurt cinsinden hayvanlardan 

türediklerini iddi� ediyorlardı. Ak renkte kurt ve geyik motifi, “Jung”lar hakkındaki muhtelif riv�yetlerde 

yer alıyordu. �inlilere gôre, “Ting-ling”lerin kalbi kurt ile kaplan yüreği gibi idi. Burada açıkça bir ongun 

sôz konusudur, çünkü “Bôri”nin (kurt) Türk boylarının ekseriyetinin totem‟i olduğu pek iyi bilinir. Geyik 

ve dağ keçisi Tagar kültüründe de bayrak direği tepesi ve Kôk Türklerde kagan soyu ongunu olduğu 

kaydedilmiĢti. Doğu Türkistan‟daki bir kadîm Türk devletinin adının Bars (Pars) olması imk�nına da 

iĢ�ret edildi. Türklerin ecd�dı sayılan boylarda ve Türklerde kaplan ve pars motifinin kadîm ongunlar 

olduğu keyfiyeti üzerinde aĢağıda durulacaktır. �inin kuzey-batısında yaĢayan ve �inli olmayan 

boyların çoğunun at yetiĢtirdikleri de aĢağıda gôrülecektir. 

Gôk tanrısı tims�li olan bazı yırtıcı kuĢlar124 yanında, yukarıda değinilen su kuĢları motifi125 

de, �in riv�yetlerinde, �inli olmayan kuzey-batılı gôçebeler ile, kadîm devirden beri al�kalı idi. Kısmen 

Türk oldukları anlaĢılan Chou‟larda yabanı kaz, yüksek mertebeli kimselerin tims�li idi. Kôk-Türklerin 

ve Kırgızların türeyiĢ destanında, bir boy mensûbunun kuğu kuĢuna münkalib olduğunu ve Alp-er-

toðga‟nın kızının adının Kaz olarak riv�yet edildiğini kaydetmiĢtik. Bütün bu su kuĢu efs�nelerinin 

iz�hı K�Ģğarî tarafından verilmekdedir: kaz ve korday (kuğu), Türklerde, beylik ve kut tims�li idi. Bu 

tims�l belki su kuĢlarının çok bulunduğu Kuzey Asya iklîminde doğmuĢtu. 

Dağ “Jung”larının (bunlar Kuzeyli “Ti” ler idi) 126 yaĢadıkları ormanlı dağda, hepsi alacalı olan 

yırtıcı kuĢ, pars, at gibi hayvanların ve sem�vî ejderlerin birbirine karıĢtığı riv�yet edilirdi.127 Dağ 
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“Jung”ları alaca at yetiĢtirir ve bunları �in‟e satarlardı. Bu riv�yet, tarihî Türk devrinde Kansu‟daki Ala-

tağ ve orada yetiĢen alaca atlar128 hakkında kaydedilen menkıbelere çok benzemektedir ve 

muhtemelen onun prototipini teĢkîl ediyordu. Esik mezarında çıkan motifler ve Kansu‟daki Ala-tag 

mün�sebetiyle, mukaddes dağ konusunun Taoism‟de mevcut olduğuna ve Türklerdeki kutlu “yıĢ” 

(ormanlı dağ) geleneği ile al�kasına iĢ�ret edilmiĢti. Müm�sil bir dînî veche Dağlı “Jung”ların (Kuzeyli 

“Ti”lerin) 129 yaĢadığı ormanlı dağ menkıbesinde de mevcut idi. Bu Ormanlı dağ, maden iĢçiliğini, 

silahları ve (“Ti”ler ile “Ting-ling”lerin kullandığını kaydettiğimiz130) zırhları ic�t ettiği sanılan gôçebe 

hükümd�rlar ve savaĢ mabûtları efs�nesi ile ilgili idi. Her mevsim baĢında gôçebeler ormanın 

etr�fında at üstünde, yarıĢır ve kurban �yîni m�hiyeti de bulunan bir mer�sim icr� ederlerdi.131 

Kurban �yînin m�hiyeti de �in riv�yetlerinden132 anlaĢılabilmektedir. Bu riv�yetlerin birine gôre Al 

“Ti”lerden “Lu” boyu hükümd�rı “Ying-erh” bugünkü Shansi‟de, Shan-tang‟daki bir dağda, kurban 

mer�simi icr� ederdi. M.�. 645 yılına ait ikinci riv�yete nazaren, �inin kuzey-batısında yaĢayan ve 

�inli olmayan gôçebeler at kurbanını dağın güney yamacında, PruĢek‟in iĢ�ret ettiği gibi, güneĢ ve 

ateĢ ib�deti ile ilgili bir yônde icr� ediyorlardı. Kurban verildikten sonra, �inli olmayan gôçebeler, 

kurbanlık atın eti ve Ģarap ile, bir Ģôlen düzenlemiĢlerdi. PruĢek‟in tahmîn ettiği üzere bu Ģôlen 

Skiflerin, Hun‟ların (ve Türklerin), gôk tanrısı ile savaĢ mabûdu tims�li “kıðgırak”ı (kılıç) Ģ�hit tutarak, 

and içtikleri Ģekilde bir mer�simde, birbirlerine sad�kat yemîni ile al�kalı idi. PruĢek, bu riv�yeti, 

gôçebelerde and yemîni edenler arasında kurulan alpler birliği hakkındaki en eski kayıt saymaktadır. 

Atlı gôçebeler oldukları için, kuzey-batılı boylar, at ile kovalanan geyik cinsinden hayvanların avında 

çok m�hir idiler.133 Bu avın da kurban mer�simleri ile ilgisi, “Chou”ların aĢağıda anlatılacak müm�sil 

geleneklerinden, anlaĢılacaktır. 

M.�. 1059-249 arasında bugünkü Kuzey �ine h�kim olan Chou‟ların Shang devrinde 

“Ch‟iang”134 denen kuzey-batılı gôçebelerden olup, kısmen proto-Türk sayıldıklarını kaydetmiĢtik.135 

Chou‟lar �in kosmolojisinin temellerini kuracak ve gôk ile yer ib�detini kosmolojik bir sistem Ģekline 

sokarak, gôk mümessili hükümd�r tasavvurunu geliĢtireceklerdi. Burada henüz Chou‟ların Ġç Asyalı 

gôçebe gelenekleri ile ilgileri üzerinde durmaktayız.136 Ocak ib�deti, dôrt-yônler ve eĢik tanrılarına 

tapmak gibi Chou devrine atfedilen gelenekler, yukarıda sôylendiği gibi, otagı, k�in�tın modelinde bir 

mikrokosm olarak tasavvur eden gôçebe çevresinde doğmuĢ olsa gerek.137 Chou devrindeki kadın 

Ģeklindeki ocak mabûdesi, Türk ana-tanrıçası Umay‟ın ocak mabûdesi vechesini hatırlatır.138 

Chou‟larda riv�yet edilen �yîn Ģeklindeki avlar da gôçebe geleneklerinden sayılmaktadır.139 Kaplana 

benzetilen Chou hükümd�rı, güz mevsiminde ava çıkarak, ok ile geyikler vurur ve bunlar atalar 

tapınağına kurban olarak yollanırdı. Ordos‟dan Sibiryaya, Baykal kıyılarına, Pazırık devri erken Altay 

mezarlarına, Esik mezarına ve Skit bôlgesine yayılan avcı kaplan ve diz çôkmüĢ geyik motiflerinin, 

geyiğin, kaplana benzetilen alp tarafından kurban edilmesi man�sını taĢıdığı bôylece hatıra gelir. 

Chou devri av, kurban �yîni ve onu takip eden Ģôlenin man�ları hakkında araĢtırma yapan Granet Ģu 

netîcelere varıyordu. Her avcının vurduğu av onun yemeği ve ongunu olmakta idi. Avın rûhu, Türkçe 

tabiri ile “ôz”ü, avcıya geçmiĢ sayılmakta idi. Hükümd�rın geyik avlayıp geyiği kendi soyu mensûpları 

ile birlikte yemesi ve atalara “aĢ” (rûhlara verilen kurban) olarak geyik takdîm etmesi, geyik ve o 

cinsten hayvanların if�de ettikleri man� ile ilgili olsa gerek. Chou devrinden haber veren �in 
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kaynakları, Chou‟larda, Taoist inançlar içinde geliĢmiĢ, fakat yukarıda adı geçen “Jung” ve Türklerle 

ilgili Ala-tağ ve kutlu alacalı hayvanlar menkıbesine müm�sil inançlar olduğunu bildirirler. Hükümd�rın 

korusu ve bazen sül�lenin mezarlığı olan kutlu dağda, efs�nevî hayvanlar arasında, geyik cinsinden 

hakikî ve efs�nevî bazı hayvanların yaĢadığı ve bunların kutlu dağda biten ôlümsüzlük otunu yiyerek, 

ôlümsüz oldukları sanılıyordu. Bôylece geyik ve o cinsten hayvanlar ôlümsüzlük tims�li olmakta idiler. 

Av ve kurban �yînleri, kutlu dağ, efs�nevî hayvanlar, geyik cinsinden ongunlar, avı müte�kip Ģôlende 

av etinin kardeĢ boylar arasında paylaĢılıp, mertebeler tevzî edilmesi ve kadeh ile and içilmesi gibi 

mer�simlerin, �in‟in kuzey batısında, M.�. 645‟te yaĢayan boylarda ve “Chou”larda olduğu gibi, 

Türklerde de mevcuttur. 

Dağ keçisi veya geyik, yahut insan avlayan yırtıcı kuĢ motifi gibi Kuzey �in ve Eurasia gôçebe 

çevresinde çok yaygın olan bir motif de, henüz �in kültürünün Ģekil almamıĢ bulunduğu ve Ġç Asyalı 

gôçebelerin Kuzey �in‟de yaĢadığı Mîl�ttan ônceki bin yıllarda belki man�sını bulmakdadır.140 M.�. 

Ġkinci binyılda Shang devri k�hinlerinin koyun kürek kemiklerine piktogramlar ile yazdıkları keh�netlere 

gôre, yırtıcı kuĢlar ve büyük su kuĢları gôk tanrısının bir Ģekli sanılıyor ve bunların ônüne atılan yılan 

ve baĢka kurbanlar gôk tanrısına verilmiĢ sayılıyordu. Granet‟in vardığı netîcelere nazaren ise, “sarı 

kuĢ” denen ve kulağa benzer tüyleri olan büyük baykuĢ, veya kerges ve çaylak gibi kuĢlar, gôk 

tanrısının kendisi veya kızı sayılıp, bunların ônüne insan kurbanları, bilhassa küçük kız çocukları 

atılıyordu. Bu kurban mer�simleri ateĢ unsuru ve ĢimĢek ile yırtıcı kuĢ mefhûmlarının zirvede olduğu 

sanılan yaz tahavvülündeki bayramlarda, ve hükümd�r cen�ze mer�simlerinde, mezarı takdîs için, 

icr� edilirdi. Brentges‟in iĢ�ret ettiği Chou devri bir eserde, pençelerinde bir insan tutan ve baĢındaki 

iki tutam tüyü bir çift sivri kulağı andıran kartal-baykuĢ tasvîri, belki insan kurbanı remzi olarak 

gôrülmelidir. Ġç Asya gôçebe sanatında ise, daha ziy�de geyik veya dağ keçisi cinsinden hayvanlar 

kaçıran yırtıcı kuĢ, veya kulağa benzer tüyleri olan kuĢ gôrülür. Brentjes‟in kaydettiği gibi, yılan ve 

insan kaçıran yırtıcı kuĢ motifi Buddhist sanatta da tekerrür edecekdi. Suvarnaprabh�sa-sûtra‟nın 

�ince ve Türkçe tercümelerinde, laçın kuĢu, ôlüm ve kurban remzi olarak, dev�m edecekti. 

Shang devrinde �inlilerin “Ch‟iang” dediği, �inli olmayan gôçebeler, �inliler tarafından 

avlanarak kurban edilirdi.141 M.�. 596‟da son “Ti” devleti yıkılıncaya kadar, “Jung” ve “Ti”ler, zırhlara 

bürünmüĢ olarak, ôküz boynuzu Ģeklindeki tunç ve bakır borularım çalarak, �in seddine akın eder ve 

belki �inlilerin istil� ettiği vatanlarını geri almağa uğraĢırlardı.142 “Ti”ler yenilirse, �inliler, esîrlerin 

aralarından, “dev Ti” denen çok boyluların boğazım kargı ile delerek ôldürür ve baĢlarını kesip, Ģehir 

sûrlarının kuzey kapılarına, kurban olarak, gômerlerdi. “Ti”ler g�lib gelince, onlara yakın bir boydan 

olan “Chou” imparatoru, hatununu “Ti”lerin bey kızları arasından seçerdi.143 “Ti” beylerine “Chou” 

sarayında yüksek vazîfeler verilirdi.144 “Ti” devletinin yıkılması ile “Ti”ler yok olmadı. Küçük beylikler 

h�linde, M.�. III. yüzyıla kadar, dev�m ettiler. Doğulu Hun Devleti‟ne “Ti”lerin de d�hil olup olmadığı 

h�len mün�kaĢalıdır. Son “Ti” alpı, demirden bir zırh giymiĢ olarak, elinde bir demir sopa, �in 

ordularına ve arabalarına karĢı tek baĢına savaĢarak, ôlmüĢtü.145 

“Jung” ve “ti”ler, zırhlardan baĢka, ata binmeye uygun suv�rî kıy�fetleri, çakĢır ve kemer 

giyerlerdi.146 Umûmiyetle, uzun ent�riler giyen Ģehirli �inliler ata binmeği ve atlı kıy�fetlerini ve M.�. 
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V. yüzyılda, Kuzey-batı gôçebelerinden ôğrenmiĢlerdi.147 “Jung” ve “Ti”ler de, daha sonraki “Ting-

ling”ler, “T‟ie-le”ler ve Kôk-Türkler gibi, �inlilerin aksine olarak, kaftanlarını sola doğru kapatırlar ve 

saçlarını uzun bırakırlardı.148 “Ti” kadınlarının baĢlarına bir serpûĢ giydiği metinlerden 

anlaĢılmaktadır. “Ti” kadınları iĢlemeli kaftanlar giyer ve keten kumaĢlar dokurlardı.149 

“Ti”ler muhtemelen kosmik tims�ller olan muhtelif renk gruplarına da ayrılıyordu.150 YeĢil 

“Ti”lerin doğuda, Ak “Ti”lerin batıda, Al “Ti”lerin az daha güneyde yaĢadıkları anlaĢılmaktadır.151 “Ti” 

boyları, mensûp oldukları renkte elbiseler giyerlerdi. Uygurların da d�hil bulunduğu “Ting-ling” 

boylarınm Al “Ti”lerden indiği sanıldığını kaydetmiĢtik.152 Gumilev Ak Hunlarm Orta Asyaya gôç eden 

Ak “Ti”lerden indiğini sanmakdadır.153 

Erken �in kaynaklarında, �inin kuzey-batısındaki yabancı boyların bazen eurepeoid vechede 

olup, Mongoloid‟lere nisbeten, daha gaga burunlu, daha kıllı, ve “dev” gibi boylu olarak tarîf 

edildiklerini kaydetmiĢtik. “Jung” ve “Ti”lere atf edilen bu husûsiyetler daha sonra “Hu” ve “Hu-Me” 

adını alan Han devrindeki (M.�. 220-M. 209) kuzey-batılı gôçebelere ve Türklerden Kırgızlar ile bazı 

Kôk-Türklerde de gôrülecekti.154 Nitekim, keskin burunlara “Hu burnu” denecek idi. 

Ordos yaylası ile, Chou‟ların ve “Ti”lerin merkezlerinden bugünkü Shansi ve Hopei‟deki 

kazılarda çıkan insan tasvîrleri,155 hakikaten bazen eurepeoid vechelidir. Ordos madenî 

levhalarındaki insanlar �in metinlerinde anlatıldığı Ģekilde ve TaĢtık levhalarında gôrülen Ģahıslar gibi, 

uzun saçlı; atlı kıy�fetleri mintan, kaftan ve çakĢır giymiĢ olarak tasvîr edilmiĢlerdi. Sibirya ve 

Cungarya madenî levhalarında olduğu gibi, Ordos madenî levhalarında da sanki destanlar 

anlatılmaktadır. Türklerin millî oyunlarından güreĢ de bir Ordos levhasında gôzükmektedir. Chou 

sanatı insan tasvîrlerinde, eurepeoid gôrünüĢte ve Ġç Asya kıy�fetinde tasvîrler yanında, mongoloid 

sîm�da ve uzun �in elbiseleri giymiĢ olanlar da vardır. 

Ġç Asya‟da, Mîlattan ônceki binyıldaki yarı-gôçebe kültürlere ait ilk bôlümü bitirirken, belki Ģôyle 

bir netîceye varabiliriz: Kiselev‟in ileri sürmüĢ olduğu gôrüĢ, gittikçe, yeni araĢtırmalar ile, 

desteklenmektedir. M.�. binyılda, bugünkü Kuzey �in‟den, Batıya doğru, �tüken dağlarına, Kem 

ırmağına, Kôgmen dağlarına, Altun-yıĢ dağlarına, Ak-tağ, Ala-tağ‟ın eteklerinde ve oradan Turan 

ovası ile Kama ve Etil ırmakları kıyılarına kadar, birbirine bağlı, yarı-gôçebe kültürleri sıralanıyordu. 

Rudenko156, bunlardan bazılarının, mesel� Ordos, �tüken-Orkun, Sibirya ve Altay kül-türlerinin 

birbirine bilhassa yakın olduğuna dikkati çekmede ve bunların hepsini aynı boylar c�miasına, 

atfetmekdedir. Kağnılı boylardan Uygurların, diğer Türk boylarından, Basmıl ve Kırgız‟ların, 

muhtemelen Keðgeres‟in, belki Oğuz ve Kıpçakların ataları, Mîl�ttan ônceki Ġç Asya yarı-gôçebe 

kültürlerinin baĢ �milleri arasında bulundukları, bôylece, anlaĢılmaktadır. 

 

 

1 Esik: bkz. aĢağıda not 78-79. Eurasia‟da küçük mikyasda zir�at ile uğraĢan toplumların 
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sonu ve atlı gôçebe kültürünün baĢlangıcı: PruĢek, 95. 

2 Anthropoloji: bkz. Debetz; Ginzburg; Gumilev, “Din-lin”; Moorcroft; Trifonov; Trofimova. 

3 Bkz. Pulleyblank, AM, IX (Egami‟ye atf); Shiratori, “Sinolog-. Beitr.”, 4; PruĢek, 133 

(kıðgırak kelimesinin aslı ir�nî değildir). 

4 Orkun, II, 22. Kiselev, MIA 9, 259. Musabaev-Aydarov, VANK (1967 6). Rudenko, 

Sibirische Sammlung, 29-33. 

5 Eurasia gôçebelerinde çadır l�rîhi: VaynĢteyn, 8E 1976/4, Tegirmi tam: Bang-Gabain, 

“TT” I, 57 ve Arat, ġiir, 228. Yurt: bkz. Xaruzin. Kerekü, tüglinük: Clauson, s. v. Türk odası: Beletzkiy, 

66-74. Otag Ģeklin de taĢtan mesken: Margulan-Basenov-Mendıkulev. 

6 Doğu: aĢa. not 136. Batı: Tolstov, Khorczm, 128, 182. 

7 Chou‟lar kısmen Türkdü: aĢağ. not 133. 

8 Doğu: Watson, Civilization, ill. 10-11. Eberhard, “Lokalkulturen”, 23-24 (de Groot, 

Religious system, 289-91, 399-400‟e atf). Batı: Tolstov, Khorezm, Abb. 18/IV ve aĢağ. not 102. 

Sibirya: aĢağ. not 29. 

9 Bkz. aĢağ. not 31, 101. 

10 Tarihî devirlerde Türk olarak bilinen boylar hakkında erken �in kaynaklarındaki baĢlıca 

metinleri veriyoruz. M. �. 209 sıralarında Mao-tun (Bagatur) un futûhatı devri hakkında en erken (Han 

devri) kaynaklarında Ģôyle denir: “Mao-tun”, daha sonra (Hoang-ho ırmağı güneyine akm ettikten 

sonra), kuzeye dôndü ve Hun-nu (de Groofa gôre Orkun, Ogel, “Tôles”, 795-96‟ya nazaren Seleðge 

bôlgesi), K‟iu-she, Ting-ling ve Kırgız devletlerini aldı” (de Groot, I, 61). De Groot I, 62, M. III. yüzyıl 

Jin kaynaklarında bu devletlerin yerlerini Ģôyle tayîn edildiğine iĢ�ret eder: M. III. yüzyılda, merkezi 

TaĢkent‟ten Samarkand‟a geçmiĢ olan “K‟ang-”a (Keðız kuzey-batıda idi (Sır-dery� bôlgesi). Bir diğer 

metin, M. �. 176 da Doğu Hun futûh�tını Ģôyle anlatır: “Sonra, Lou-lan (Lob-nor bôlgesi: 40°K, 90°D), 

Wu-sun (Isık-kôl güneyi: 43°K, 78 D) ve “Hout” u (Uygur) aldı” (de Groot, I, 76). Demek ki bir Uygur 

devleti o devirde Isık-kôl kuzeyi, Ila vadisi ve Altay dağları mıntıkasında bir yerde bulunuyordu. �gel, 

“Tôles”, 800-801‟de bu adın “Ugur” okunması gerektiğini bildirmektedir. �çüncü bir metin Uygur, 

Kırgız, ve “Ting-ling” boylarının M. �. 50-54 sıralarında yerlerini, yine bir Hun hükümd�rının fütûh�tı 

mün�sebeti ile tayin eder: “Wu-sun‟u aldı (Isık-kôl güneyi, 43°K, 78°D), sonra kuzeye dônüp Uyguru 

aldı (Ila vadisi ve Altay bôlgesi), sonra Batıya dônüp Kırgızı aldı (�u ve Talas vadileri ve daha batısı). 

Sonra Kuzeye dônüp Ting-ling‟i aldı (Sır-dery� vadisi ve daha kuzeyi) “ (de Groot, I, 221). Kuzey Ting-

lingleri ise, M. �. 99 ve 85-68 yıllarında, o zaman Orkun bôlgesinde bulunan Doğu Hunlarının 

id�resinde ve onların daha da kuzeyinde, yanî Baykal bôlgesinde idiler: de Groot, I, 199. “Ting-ling” 

adının aslı, K�Ģğarî‟de tekerlek man�sına gelen, Tegreg‟dir: Hamilton, “Toquz-Oguz”, 24-6, 51-2 ve 

not 4-8. Ting-ling‟in aslı “Tıgrıg” dır: Pulleyblank, AM. IX, 230-31. “T‟ie-le”nın aslı “Tôlis” dir: Orkun, I, 
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34, 164, 170. Tôlis karĢılığı “T‟u-li” dir, “Tie-le” değildir: Pulleyblank, “Toquzoghuz”, not 353 (Klyukin‟e 

atf). “Ting-ling” ve “T”ie-le” adlarının baĢka Ģekillere yaklaĢdırılmaları için bkz. Istoriya Tuvı, 55; 

Kollautz-Miyakawa, 108-109; KoĢay, 71 (Czegledy, Nomad‟a atf); Liu Ost-Türken 491 (not 24); 

Gumilev, “Din-lin”; Boodberg, ilah. Prof. Masao Mori‟den ôğrendiğime gôre Japon �limleri, belki “Ting-

ling” adının ve muhakkak “T‟ie-le” adının aslının “Türük” (Türk) olduğunu sanmaktadırlar. “Ting-ling” 

lerin Kuzey boyları: Chavannes TP (1905), 260-67. “Ting-ling”ler Eurepeoid idi, fakat Mongoloidler ile 

karıĢdılar: Grumm Grjimaylo, indeks, “Din-lin” ve Kiselev MIA (9), 217-72. “Ting-ling” ve “T‟ie-le” Türk 

idiler: Eberhard, ġim�l, 71; Clauson, “Türk”, 113; Maen-chen-Helfen, “Ting-ling”, 78. Uygurlar M. III. 

yüzyılda Gobi çôlü kuzeyinde idiler (Orkun vadisi): de Groot, I, 79. M. 357‟de “Ting-ling” ve “T‟ie-le” 

beraber idiler; bunlar Hun dili konuĢurdu; bunlara “Kao-ch‟e” (büyük tekerlekli kagnıları olanlar) 

denirdi: Eberhard, ġim�l, 234. “Kuzeyliler onlara Ch‟ih-le (T‟ie-le‟nin bir bozuk Ģekli) adını verir, �inliler 

ise onlara “Kao-ch‟e”, veya “Ting-ling” demektedir”: Wei-shu‟dan naklen, Shiratori, “Queue”, 24. Bu 

boylar, bugünkü Kuzey �in‟de yaĢayan “Ti”lerin al renkte elbise giyen boylarından inerler idi: bkz. 

aĢağ. not 109. Kagnılı boyların kagnılarının Ģekli: Hamilton, “Toquz-Oğuz”, not 25. �stünde taĢınan 

kağnı Ģekilleri tarihî: VaynĢteyn, SE (1976/4). “Kao-ch‟e” nin man�sı Kangh (Kagnı) idi: Kollautz-

Miyakawa. I, 108, 64, 295. Kırgızlar “Ting-ling”ler ile yaĢardı: ġim�l, 67. TarduĢ boyları M. VI. yüzyılda 

Altay‟da: bkz. not 54. M. 385‟de “T‟ie-le” boyları Altay‟-da ve Hamı ilinde: Kollautz-Miyakawa, 108-109. 

M. III. yüzyılda Kırgızlar ve Kôk-Türkler Kem (Yenisey) vadisinde: Liu, Ost-Türken, 6. Umumî bilgiler: 

Eberhard, Sim�l, 63-89; Kollautz-Miyakawa, 108, 64 de Groot, I, 61-62, 76-9, 221-23, 229 (Batı‟daki 

erken Türk boylarınm merkezi belki Talas ırmağı idi); PruĢek, 24, 77; 81, bu konuda yine bkz. Franke, 

Geschichte I, 356-57; Hamilton, “Toquz-Oğuz”. K‟iu-she=Kıpçak: Gumi-lev, “Din-lin”, 19 ve Herrmann, 

11. 

 “Wu-huan”lar (veya “Wu-wan”) Oğuzlarm ataları idi: Clauson, “Türk”, 117. “Wu-huan”; bkz. 

ġim�l, 148-9 ve Biçurin, I, 144 (“Onların memleketi Ting-ling‟lerin cenup-batısında ve Wu-sun‟larm 

Ģim�l-doğusundadır. ) Mao-tun onları yok etti ve kalanları Hun‟ların doğusuna (bkz. Hermann, harîta 

15) kaçtılar ve “Hsien-pi”ler ile yaĢadılar: Clauson, “Turk”, 117 (Biçurin, I, 144‟e atf). “Wu-huan” 

kadınları yün ve halı dokur, iĢleme iĢler; erkekleri ise ok, yay, at koĢumları yapar, altın ve demir 

eritmesini bilirlerdi: Biçurin, I, 143; ġim�l, 148-40. “Wu-huan”lar ve �ince “Hsi”, “H‟i” veya “K‟i” adı ile 

anılan Kay (Mogol) boyları (belki sonraki Kayıg‟lar, Osmanlıların ataları: Pritsak, “Two movements”). 

Tabgaç devleti devrinde, dilleri Türkçe olan Tabgaç boyları arasında yer almakta idiler: Eberhard, 

Toba, 318 ve Bazin, “T‟opa”, 118. Tabsaç‟larm ekserî boyları Türk idi: Bazin, “T‟opa”, 238-39 ve 

Eberhard, Toba, 362. “Wu-huan” adının aslı Türkçe Ugan (sem�vî, yüksek man�sına) idi: Ba-zin, 

“T‟opa”, 118. “Hsien-pi”, “Wu-huan” ve “Hsi” (Kay, Kayıg) Mogol idiler: Pritsak, “Two movements”. 

�inlilerin “Hsien-pi”, “Mu-yun”, ve “T‟u-yü-hun” dediği boylar, Tabgaçlar gibi, Türk idiler: Clauson, 

“Türk”, 117-18. “Hsien-pi” = Sabir: Pritsak, “Sabir”, 128. 

 Doğu Hunlarınm Batı Hunları ile aynı millet olup olmadığı ve Türk olup olmadıkları 

hakkında müsbet ve menfî gôrüĢler: Gabain, “Hunnisch-Türkische Beziehungen”. Doğu Hunları, 

Hindlilerin “Hûna” dediği Orta Asya Hunları ve Batı Hunları, aynı millet idi ve Türk idiler: Clauson 
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“Türk”, 114-15. Doğu Hunları Türk idi: de Groot, I, 59-60; Shiratori, MRDTB, V, 27 ve id. “Sinol. Beitr”. 

Doğu Hunları Türk değil idi: PruĢek, 16, 99. Doğu Hunlarının Türk olduğu k�bil fakat muhakkak 

değildir: G. Doerfer, “Zur Sprache der Hunnen”, CAJ, XVII/1 (W. 1973). Doğu Hunları aslen belki Türk 

değildi, fakat V. yüzyıldan sonra her halde TürkleĢmiĢ idiler, çünkü dilleri Türkçe idi ve gerek �inliler, 

gerek Sogdaklar (LivĢitz, SE, 1960/2, 103‟e atf) Kôk-Türklere de “Hun” diyordu: KlyaĢtornıy, 

Pamyatniki, 106 (kaynaklar verilmiĢtir). 

 �inlilerin “Wu-sun” dediği boy Türk idi: Shiratori, MRDTB, V, 27. “Wu-sun”lar ve Kôk-

Türklerin türeyiĢ efs�nelerinde aynı Ģekiller: Zuev, 15-8. “Wu-sun”lar Kırgız idi: Gumilev, “Din-lin” 

(Aristov‟a atf). 

 Türk sanılan boyların Batı grubu: bkz. Bôl. 1/2, 3, 4. Kuzey grubu: Bôl. 1/1, 2, 6. Doğu 

grubu: Bôl. 1/7. gu (�u) ırmağı hakkında riv�yet: K�Ģğarî, “Balasagun”. Keðgeres: bkz. aĢağ. not 83-

104. Basmıl: bkz. aĢağ. not 110. Ak-tağ: Docs. 237; Liu, Kutscha, 171, 236, 238; Hamilton, “Toquz-

Oguz”, 26. Teðgri-tag: Bazin, “Topa” 287-88; Shiratori, “Sinologfische Beitr�ge”, 5; Franke, 

Geschichte, III, 10 (belki Hun dilinde “gôk” anlamına olan “kiloman” kelimesinin veya Türkçe “kôkler”in 

(gôkler) tahrîfi olan “K‟i-lien” adını taĢıyan iki dağ vardır. Bunlar kuzeyde Ak-tağ ve güneyde Nan-shan 

idi). 

11 Czeglédy, AOASH XXV, 220. Liu, Ost-Türken, 6. PruĢek, 11, 30, 63, 83, 126 (not 31). 

Yine bkz. yuk. not 10. 

12 Orhun, I, 36, 38, 46, 60, 108, 110, 172; II, 161. “Eçümiz apamız tutmıĢ yir-sub”: ibid., I, 38. 

13 Liu, Ost-Türken, 6. 

14 Tupa, Tuva: Hamilton, “Toquz-Oğuz”, 27. 

15 Liu, Ost-Türken, 6. Kuğu ve Kaz ongunu: bkz. aĢağıda not 99, 125. 

16 Tayga: Radloff, Wôrterbuch, s. v. 

17 Andronov kültürü ve eski Kıpçaklar: Gumilev, “Din-lin”, 19. Kara-suk ve Tagar kültürleri 

Doğudan gelen “Din-lin” (Ting-ling) eseridir: Kiselev, MIA 9, 106-108, 176; Kollautz-Miyakawa, I, 63. 

18 Bkz. yuk. not 10. 

19 Kiselev MIA 9, 108-78. 

20 Yuk. not 19. 

21 Bkz. yuk. not 10, 11. 

22 Bkz. yuk. not 11. 
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23 �gel, “Doğu Türkleri”. 

24 Chavannes, TP 1905, 260-67 ve aĢağıda not 122 ve 123. 

25 Kiselev, MIA 9, 106-108, 176. Muk. ed. Okladnikov, Siberia, 25, (dilimli dôrt tekerleğin 

taĢıdığı, üstünde otag bulunan araba tasvîri hakk. bilgi). 

26 Umûmî mül�hazalar: Rudenko, Noin-ula, 65, 77, 150, 151, 153; �lenova: Taqar 

(mukayese unsurları). AĢağ. not 108‟de baĢka mukayese unsurları kaydedildi. PruĢek, 110-112, 

Orkun, Jehol, Ordos, Shensi, Shansi bôlgelerinde yeni yapılan kazıların Karasuk kültürü ile benzer 

kültürler meydana çıkardığına dikkati çeker. 

27 Rudenko, Noin-ula, 65, 77, 150, 151, 153 ve �lenova, Taqar (mukayese unsurları) 

Kiselev, MIA 9, 106-108, 176-78 (Altay ile mukayese); 142 (Ananin kültürü ile mukayese). Karasuk 

kültürü Batıda Altay ve Yumar (Ob) ırmağı vadisine kadar uzanmakdadır: PruĢek, 186. 

28 Kollautz-Miyakawa, 64. 

29 Kalıntılar: Martinov. Petroglifler: Devlet, 8A 1973/3; Kiselev MIA (9), 148. “Tegirmi tam”: 

yuk. not 5. 

30 TaĢtık kubbeleri: Levin-Potapov, 68; Kiselev, MIA 9, 128. “Egme”: K�Ģğarî, s. v. “Egin”: 

Orkun, II 77 ve Clauson, Dictionary, s. v. 

31 Martinov ve Kiselev, MIA (9), 148, 161. 

32 “�ıt”: Slovar‟s. v. “Titig”: “TT”, VI, satır 79-88. 

33 Balık: Slovar‟, “Balıq”. 

34 Kiselev, MIA (9). 

35 Mannay-ool. 

36 Kiselev, UIA (9), 138. 

37 Kiselev, MIA (9), 134-146. 

38 Kiselev, MIA (9). 

39 Gryaznov, Siberie, pl. 160-170, Jettmar, Steppenvôlker, 184-202. Orkun kit�belerinde 

Cungarya‟nın Türkçe adı “YarıĢ” dır: Giraud, 179. 

40 Okladnikov, “ġamanskie izobraieniya”. 

41 Kiselev, MIA (9), Okladnikov, Siberia, 25. 



  759 

42 Bkz. Bôl. III not 202-204. 

43 Kiselev, MIA (9), Okladnikov Siberia, 35 (Karasuk);   Ulug-Kem vadisinde geyikli taĢlar: 

�lenova, “Olen‟ Tefsîrler: Okladnikov, Siberia, 46-48. Chou astral piktogramları: Williams, 442. 

44 Bes-oba tapmağı: Okladnikov, Siberia, 24. 15. 

45 Devlet. 

46 Chou devrinde kurban cinsleri: Biot, I, 419-21 ve Li-chi, 256. Genç ve erkek cinsinden 

hayvanlar gôk ve yer �yînlerinde kurban seçilirdi: Li-chi, 256. Bôylece, çinceden tercemelerde, koyun 

kelimesini koç olarak anlamak gerekdiği anlaĢılmaktadır. Chou devrinde koyun (koç) kur-banı ve 

koyunun yüksek memûr iĢ�reti olması: vezîr rütbeli memûrlar hükümd�ra koyun (koç) hediye ederdi. 

Biot, II, 191-94; I, 433 Chou‟lar kısmen Türktü: aĢağ. not 153. Chou‟larda yer ile gôk tanrılarına 

kurban vurulan av �yîni: aĢağ. not 137. Kôk-Türk mezarlarında koç heykelleri ve kurban koçların 

direklere dikilmesi. 

47 Kiselev, MIA (9), 112-27. 

48 Kıðgırak: Pulleyblank, AM, IX, 222. (Egami‟ye atf). 

49 Yuk. not 47. 

50 Tagar kültüründe kazan: Devlet, op. cit. Ocak �yînleri: yuk. not 8. Oçak, oçok: Clauson, s. 

v. ve Radloff, Wôrterbuch, s. v. “Kôçürme oçok”: K�Ģğarî. 

51 Kiselev, MIA (9), 178. 

52 Kiselev, MIA (9), 178 v. d. Gavrilova 54-72, 104-106. Schmitt, 352. 

53 Altay bôlgesinde Mîl�ttan ônceki devirde Uygurlar ve “Wu-huan”lar hakk. bkz. Bôl. I, not 

10. 

54 M. 485 olayları: Kollautz-Miyakawa, I, 108-109. M. VI. yüzyıl riv�yetleri: Liu, Ost-Türken, 

127. 

55 Potapov, Altay, 81. Levin-Potapov, 71. Rudenko, Pazyryk 53; ibid., Noin-ula, 100, 55 

(Biçurin, I, 352‟ye atf). (Kolçak ve butluk: bu tabîrler için bkz. Tarama). “Ti” lerin M. �. 706‟da 

kullandıkları deriden gôğüslük ve M. �. III. yüzyılda giydikleri demir zırh: PruĢek, 137-38, 208. 

56 Herodotos, IV, 23. 

57 “Tegreg” kagnısı: Hamilton, “Toquz-Oguz”, not 25. 

58 Kiselev, MIA 9, 216. Maske: Rudenko, Pazyryk, pl. 92. 
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59 �in tesîrleri: Rudenko, Pazyryk, 114-116, 189-192, 206, 296, 305-6. Muhtelit az�lı 

hayvanlarda �in tesiri: Dittrich 25, 34. Ordos levhlarında kaplan motifi: Rudenko, Noin-ula lev. 57. 

Altay‟da (BaĢadar) kaplan motifi: Jettmar, Steppenvôlqer, fig. 98. 

60 Bkz. Rudenko, Pazyryk. 

61 Kiselev, MIA 9, 248-57; tabl. XXXVIII/2, XL-XLIII. ġer, res. 1 d. 

62 Rudenko, Pazyryk, pl. 166. 

63 Inan, Samanism, 42-3; Esin, “Tôs”. Tôz: Clauson, Dictionary, s. v. 

64 Bkz. not 61. Tulı: bkz. Bôl. III, not 151. 

65 Trever, op. cit. Kelt al�meti: aĢağ. not 68. 

66 Bkz. yuk. not 10. 

67 �gel, “Doğu Türkleri”. Esin, “Tôs”, pl. IV/a. 

68 A. Ross, Pagan Celtic Britain (London 1974), fig. 9 (Danimarka‟da bulunmuĢ Gundestrup 

gümüĢ kazanında kurban sahnesinde üç tane sırık üzerine dikilmiĢ kurda benzer hayvan baĢları). 

Kelfleri Eurasia gôçebe-leri ile ilgili sayanlar vardır: Gumilev, “Din-lin”. 

69 Noyn-ula‟nın bulunduğu yer Kagnılı boylarm bôlgesi idi: yuk. not 10. Noyn-ula‟da “tôs” 

kalıntıları: Trever, 176 (n. 2); Rudenko, Noin-ula, pl. XXXII, L, LIII; Esin, “Tôs”, pl. Il/a, b. Son 

zamanlarda, aynı bôlgede ve aynı devirden, kurt baĢı Ģeklinde, tunçtan bir bayrak direği tepesi de 

bulunmuĢtur: GriĢin, 90 ve lev. XXXIII/1. 

70 Bkz. yuk. not 10. 

71 Gryaznov, “Minyaturi”, res. 6. Tôgünlig at: Orkun, I, 128. Yay‟ın geliĢmesi: bkz. Uray-

Kôhalmi. Esri: Clauson, s. v. Sivri tulga: Bôl. III, not 157-158. Yenilen düĢmanın saçını kesmek: �gel, 

“Tôles”, 829.72 Bkz. yuk. not 10, 53-54. 

73 BernĢtam, SA XI, 344-45, 362-63. 

74 AkıĢev, “Kultura Sakov”; Trofimova, “Pri-Aralskie Saki”; Margulan ve diğerleri, 403. 

75 Runiform yazılar: bkz. Musabaev. Kenğeres: aĢağ. not 83-104. “Wu-sun”: yuk. not, 10 ve 

66. 

76 Bkz. yuk. not 10, 53, 54‟deki kaynaklar. 

77 Sôz konusu mezarlarda çıkan eserler: Nurmuhammedov, op. cit. Dağ keçisi piktogramı 
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Kôk-Türk kaganları damgası idi: Mannay-ool, res. 1. Kutlu dağ, ôlümsüzlük otu, Ala-shan ve müm�sil 

efs�neler: Bôl. I, not 10, 110, 126, 132; Bôl. II, not 28; Bôl. III, not 76, 77, 78, 132; Eberhard, 

“Lokalkulturen”, 245-55; Williams, “Hsi-wang-mu”; Esin, “Cosmic moun-tain”, 34-5 ve not 4. Ala-tağ, 

Ila vadisi ve Altay dağlarındaki mezarlar, aynı milletin eserleridir: AkıĢev, “Issık”, 61-2. Altay hakk. bkz. 

Bôl. 1/2. Er-tôĢtük; bkz. Boratav. 

78 Bkz. AkıĢev, “Esik” ve id., “Issık”; Diyarbakırlı; Oraltay; Rolle ve Süleymanov‟un 

makaleleri. Esik de bulunana benzer Ģekilde, çift kuĢ-baĢı tezyîn�tlı kabzası olan kamalar Sibirya‟da 

ve Altay‟da da bulundu: Kise-lev‟, MIA (9), lev. XXII/3, XXV/7, XXX/11. 

79 Rolle, 77. 

80 Orkun, II, 22. Kiselev, MIA (9), 959. 

81 Balta, yay ve ok, krallık tims�lleri idi: Se-Ma-Ts‟ien, I, 180, 294. Kôk-Türk Kaganı, �in 

Fagfûruna yeĢim taĢından sopa hediye etmiĢti Liu, �st-Türken, 56. Türklerde kılıç ve kamçı 

hükümd�rlık tims�lleri idi: KB, beyt 5279. Kôk-Türk devrinde, kama ve kamçı hükümd�rlık, ok ise boy 

tims�li sayılıyordu: Docs., 56, 75, 96. 

82 Ok ile kurban vurmak: bkz. aĢağ. not 135. Chou‟ların ekserî boyları Türk sanılmaktadır: 

bkz. aĢağ. not 133. Chou‟lara müm�sil �detlerin Kôk-Türklerde dev�mı: bkz. Bôl. III, not 106. Tagar 

motifi: Kiselev, MIA 9, lev. XXXII/4; Jettmar, Steppenvôlker, lev. 109. Baykalbôlgesi motifi: V. V. 

Volkov-E. A. Novgorodoya, “Sovyeto-Mongol‟skaya ekspeditsiya”, AO 1974 (M. 1975), 558 (M. �. V-

III. yüzyıllardan tunç ayna). 

83 Tolstov, Khorezm, 73-100; Trofimova (1959), 7, res. 7. 

84 Tolstov, Khorezm, 101-78. 

85 Tolstov, Scythians, 50 ve Tolstov-Ġtina (Tagisken ve Uygarak mezarlarında Mongoloid‟ler). 

Trofimova (1959), 6 (Kalalı-gır‟da M. �. IV. II. yüzyıllardan saray kalıntılarında karıĢık Mongoloid-

Eurepeoid‟ler). Trofi-raova (1963) (�irik-ribat, Balandı 4 ve BabıĢ-Molla 2 gibi M. �. III-II. yüzyıllardan 

kalıntılarda Mongoloid ile karıĢık Europeoid kadınlar). Persepolis kabartmalarında Saka‟lar Mongoloid 

gôrünüĢlü: AkıĢev (1963). 

86 Argyppaoi: Herodotos, IV, 23. Tahmînler: Togan, GiriĢ, 41; Margulan ve diğerleri, 308 

(harîta), 408 (Sır-dery�‟da Mongoloidler); yine bkz. Philipps. Son zamanlarda H. Haussig bu gôrüĢü 

üç ayrı bildiri de savundu (XXIX. ġarkiyat Kongresinde, I. Türkoloii kongresinde ve XVI. PIAC‟da). 

87 KlyaĢtornıy, Pamyatniki, 177. Gumilev, Turki, 266. 

88 Tolstov, Scythians, 35-38. Bu tarz yapı: Bôlüm II, not 14 ve 24. Balandı‟da Mongoloidler 

vardı: yuk. not 85. 
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89 Kollautz-Miyakawa, I, 53, 63, 65, 68, 71, 73, 77-9, 97-8, 108-114, 116, 126-127, 129, 295. 

90 Tomaschek, 131-36. 

91 Barthold, Soçeneniya, II, 26. 

92 BernĢtam, 8A XI, 263. 

93 Shiratori, MRDTB V, (1930), 233. 

94 Menander Protector‟a atf: Dieterich, II, 17. 

95 Minorsky, “Turan”. 

96 Mas‟ûdî, I, 152. Tabarî, I, 324, 608, 645, 864-66, 899. 

97 Tolstov, Khorezm, 83-4 (M. IX. yüzyıl müellifi Makdisî‟ye atf). 

98 KlyaĢtornıy, Pamyatniki, 167-75 (Firdavsî‟nin ġahn�me‟sine atf). 

99 K�Ģğarî, “Alp-er-toðga”. Kaz ve koyun, kısmen Türk olan (bkz. aĢağ. not 133) Chou‟lar da 

(M. �. 1059-249) büyük memûr tims�llerinden idi: Biot, 433. Türklerde kaz beylik tims�li idi: K�Ģğarî, 

“Kaz”, Kuğu ongunu: yuk. not 15, aĢağ. not 125, Kuğu kut tims�li idi: K�Ģğarî, “korday”. 

100 Maddî kültür eserleri: Tolstov, Khorezm, 101-178 Id., Delta. 89-246. “Kıðgırak” ve 

“Akinakes”: Pulleyblank, AM IX, 222 (Egami‟ye atf). 

101 Maddî kültür eserleri: Tolstov, Khorezm, 101-78. 

102 Tolstov, Scythians 43-45. 

103 Bkz. not 101 supra. 

104 Tolstov, Del‟ta, res. 67, 65. 

105 Ananin kültürü: bkz. Zbrueva. Argyppaoi: bkz. yuk. not 86. 

106 Bôlgenin tabîî Ģartları hakkında Schuberfin eserine bkz. Kuzey “Ting-ling”leri: bkz. yuk. not 

10, aĢağ. Bôl. 1/6 ve Bôl. II, not 37, 149; Sosnovskiy (1941); Dikov; Goxman; Jettmar, TKEK, 8; 

Odladnikov, Siberia, 46-52; Okladnikov-Zaporoxskaya. Yakut ili: �kladnikov, “Yakut”. 

107 “Hun-nu” Orkun bôlgesi idi: de Groot, I, 61. “Hun-nu” Seleðge bôlgesi idi: �gel, “Tôles”, 

795-96. Levin-Potapov 75-80; Jettmar, Steppen-vôlker, 144, 146. Okladnikov, Siberia, 46-52. Baykal 

bôlgesinde tunçtan atlı tasvîri: Maenchen-Helfen, fig. 74. Boynuzlu at resimleri: Okladnikov-

Zaporoxskaya. Altay‟da boynuzlu atlar: Jettmar, Steppenvôlker, fig. 87. Altayda Kôk-Türk devri kaya 

resmi: Potapov, Altay, 93. 
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108 Yassı-taĢlar” kültürünün geniĢ s�hası: PruĢek, 101, 108-12. “Ti” ve “Ting-ling”lerin zırhları: 

bkz. yuk. not 55. Rudenko, Noin-ula, 7, 55, 100, fig. 48 (geyik). Aynı geyik motifi Yassı TaĢlar kültürü 

mezarlarında: �lenova, “Olen”, res. 6/10. “Yassı-taĢlar” kültüründe ting: PruĢek, 104. “Küzeç”, ting‟m 

Türkçesidir: TT, I, satır 189 daki ırk, Ting adlı kua 55‟dir. Tinq Ģekli: Cheng, Chou, pl. 15/a. 

109 Hamı bôlgesi, “T‟ie-le” boylarına ait idi: Docs., 169. Bar-kôl‟ün asıl adı Bars-kôl ise, bu 

Türkçedir ve bu bôlge, çok eskiden Türkler ile ilgili idi: Pulleyblank, AM IX, 219. Pu-lei (Bars) Türk 

devleti, “Altun-yıĢ” dağlarından adını alan “Kin-man”, “Kin-fu” devleti: Schmitt, 352-53, 356. K�Ģğar‟da, 

Mîl�d sırasında Kırgızlar: Schmitt, 377, 348. Kırgızlar Ak-tağ eteklerinde: Chavannes, TP (1905), 559. 

Kagnılı boylar (Kao-ch‟e Ting-ling, T‟ie-le veya Ch‟ih-le) Ti‟lerin Al elbiseli boylarından iner. Kao-

ch‟e‟ler kendilerine Ti-li adını verirler. Kuzeyli milletler onları Ch‟ih-le adı ile anar (Ch‟ih le, Shiratori‟ya 

gôre T‟ie-le‟nin bozuk bir Ģeklidir). �inliler onlara “Kao-ch‟e” veya Ting-ling demekdedir. (Wei-shu‟ya, 

atfen, Shiratori, “Queue”, 24). Ġç Asyada‟ki Kao-ch‟e “Ting-ling” ve “T‟ie-le” boyları için, bkz. yuk. not 

10. Ti, Tik=Türk: de Groot, I, indeks, “Tik” ve s. 5, 8, 10, 18, 20, 24-5. “Jung”: ibid., indeks, “Dzong”. 

Bugünkü Kuzey �in, eskiden, �inli olmayan karıĢık boyların vatanı idi: Chavannes, TP (1905), 520-

27. Ch‟iang ve Jung adları eskiden bilhassa Tibetlilerin ataları ile ilgili sanılırken, Ģimdi Shang devri 

yazılarında “Ch‟iang” adının bütün �inli olmayan �inin kuzey-batısındaki boylara, “Jung” isminin ise, 

Chou devrinde, yine kuzey-batılı �inli olmayanlara verildiği anlaĢılmıĢtır; bu boyların yerleri ve adları: 

PruĢek, 23, 29-40, 85, 123, 142. Tun-huang ile Ala-shan (dağ) arasında yaĢayan Ting-ling‟ler: 

Chavannes, TP (1905), 526. Jung ve Ti‟lerden “Hsien-yün” boyu Türklerin ecd�dı idi: Shiratori, 

“Queue”, 24. Basmıllar Ti boylarından idiler: bkz. aĢağ. not 110. Kuei=Wei: bkz. PruĢek, indeks. 

110 Basmıller “Ti” boyudur: Chavannes, TP (1905), 528 (not 1) (Se-Ma-Ts‟ien, CXVI, 1 v. ‟ye 

atf). Sonraki kaynaklar: Eberhard, ġim�l, 280; Pelliot, “Calacian”; Zuev, 118. Müm�sil riv�yetler: Bôl. I, 

not 10, 77, 127, 132; Bôl. II, not 28; Bôl. III, not 76-78, 106, 132. 

111 YeĢil ve gôk renkleri Doğu tims�li: bkz. Bôl. II, not 22. 

112 Franke, Geschichte, III, 236; Clauson, Dictionary, s. v. 

113 PruĢek, 186. 

114 PruĢek, 124, 142; 186. 

115 Bkz. yuk. not 109. 

116 PruĢek, 39-40. 

117 PruĢek, 56, 170, 214. 

118 Otag Ģeklinde meskenler: “Lokalkulturen”, 23-7 ve Watson, Civili-sation, figs. 10, 11. Jung 

kôĢkleri: Granet, 115, 363-75. 
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119 “Ch‟iang” kazanı: PruĢek, 39-40. Ordos tunç levhasında “K‟uei” tarzında ejder: Rudenko, 

^Northern nomads”, fig. 10 (Rudenko bu Ģekle kurt demektedir: bkz. Esin, “Tôs”, pl. I a). Kaplumbağa 

tasvîrli mühür: Chavannes, TP (1907), 216. Tabgaç bayrağında kurbağa: Toba 357. Kuzey Chou 

sikkelerinde Kuzey tims�lleri yılan ve kaplumbağa: Eberhard, “Lokalkulturen” 33. Türklerde Kuzey 

tims�li Kara-yılan: Bôl. II, not 22. Kôk-Türk Kagan soyu mezarlarında kaplumbağa heykeli: 

KlyaĢtornıy-LivĢitz, 121. 

120 Chavannes, “Le cycle”, 83-5; Bazin, Calendriers. Oniki hayvan adı aylar için de kullanıldı: 

Williams, “Twelve terrestrial signs”. Oniki hayvanın yôn tanrıları ile karıĢması: Granet, 306-307. Otag 

ve kubbe, ekserî boyları Türk olan kadîm “Chou”ların �in‟de katkısıdır: bkz. yuk. not 118. 

121 Bkz. yuk. not 107. 

122 Granet, indeks, “Drapeau”. Choularda tuğ: ibid., 268, 69, 279, 216, 457 v. d. Doerfer, 

“Tuğ”. Sanatta yırtıcı kuĢ baĢı motifi “Tik” akınları devrinde ġim�li �ine yayıldı: Watson, China, 161-

63. Türkçe kutuz, kutaz Ģekillerinden Arapça kut�s: Pelliot, Marco-polo, I, 96. 

123 PruĢek, 145. Chavannes, TP (1905), 560-67. Grumm-Grjimaylo, 18. De Groot, I, 8 (�in 

fagfurû Mu, M. �. 1000-947 arasıda, “Jung”lardan dôrt ak geyik ve kurt ganîmet almıĢtı). �inli 

olmayan kuzey-batılılardan “Chou”lara akrab� bir sül�lenin yırtıcı kuĢa ve geyiğe benzemesi: Granet, 

373. “Hu” gôrünüĢü: Franke, “Türvôlker”, 5. Yırtıcı kuĢ, pars, ejder, at riv�yetleri: Granet, 115, 365-75 

ve “Lokalkulturen”, 135-37, 234-35. Pars ve kaplan motifi: bkz. yuk. not 109 ve aĢağıda not 137. 

Geyik ve dağ keçisi: bkz. yuk. not 34-35, aĢağ. not 137. Bôri: bkz. yuk. not 65-69. 

124 Yırtıcı kuĢ: bkz. aĢağ. not 138. 

125 Bkz. yuk. not 15 ve 99. 

126 Bkz. yuk. not 109. 

127 Granet, 113, 365-75. “Lokalkulturen”, 135-37, 234-35. 

128 Bkz. yuk. not 77 ve 110. 

129 Bkz. yuk. not 109. 

130 Bkz. yuk. not 55 ve 108. 

131 PruĢek, 151, 132. “Chou” av mer�simi: aĢağ. not 137. 

132 PruĢek, 39-40. 

133 Chou‟ların “Ti” memleketinden geldiği: Se-Ma-Ts‟ien, I, 212. Chou‟-ların ekserî boyları 

Türk idi: Eberhard, �in, 17, 33. 
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134 Bugünki Shensi güneyinde, Pan-p‟o daki “kerekü” Ģeklinde yapı: Watson, Cwttization, fig. 

10. �inde otag ve kubbe Ģekilleri ekserî boyları Türk olan kadîm Chou‟ların katkısıdır: Eberhard, 

“Lokalkulturen”, 1/9; 21/3-4, Chou‟larm gôk ib�detinin ve kubbeli yapılarımn tesîri olarak M. �. III. 

yüzyılda Ch‟in hükümd�rının mezarında kubbenin gôk Ģeklinde astral tezyîn�tı: Eberhard, 

“Lokalkulturen”, 23-4. Chou devrinde ocak ib�deti: Granet, 306-308, 431-32, 500-501. Türklerde ve 

Mogollarda kubbe, otag ve ocak ile ilgili mer�simler ve �detler: Esin, “Oldrug-turug”. 

135 Bkz. yuk. not 134. 

136 Ocak mabûdesi: Granet, 381-94. Umay: Bôl. III, not 88. 

137 Av �yîni: Granet 91 (not 1), 109-11 ve not 1; Bodde, 57 ve 327-39. Ongun tayîni: Granet, 

380. Avlanan hayvanın kut getiren ongun olması ve ongunun ôzünün avcının rûhuna hulûlu: ibid., 91-

2 (n. 1), 103, 169, 216. Chou‟larda kutlu dağ, orman, efsanevî hayvanlar, geyik, “kutu” ve ôlümsüzlük 

otu: bkz. yuk. not 77, 110, 126-127; Bôl. II, not 28. Türklerde av, kurban ve Ģôlen: bkz. Bôl. III, not 

106, 133-134. Clauson, “AĢ”, “�züt” (“TT” VII, ‟25/8‟e atf) “Tolu”: bkz. Tarama. Avcı kaplan tasvîrleri: 

Rudenko, Noin-ula, 57 (Ordos); Jettmar, fig. 98 (Altay, BaĢadar). Kaplan alp tims�li idi: Granet 282, 

326 (not). Türklerde Tonga (kaplan) adı veya unv�nı: K�Ģğarî, “Toriğa”. 

138 Kadîm �in‟de gôğe adanan kurbanların yırtıcı kuĢlara yedirilmesi. Ts‟ung Tung Chang, 

203, 234; Granet, 527-28, ” 547-48, 266. Adam kaçıran baykuĢ heykeli: Brentjes, “Westtrift” res. 1. 

Buddhist remz: �agatay, Altun yaruk, 620/20-93. Aynı hik�ye daha eski (M. V. yüzyıldan) �ince 

metinde de mevcuttur. 

139 PruĢek, 39-40. 

140 De Groot, I, 8. Granet 252, not 6. PruĢek, 28. 

141 De Groot, I, 18-9, 25. 

142 PruĢek, 68. 

143 PruĢek, 208. 

144 Granet, 275. 

145 Ibid. 

146 Shiratori, “Queue”, 1, 2 ve Chavannes, TP (1905), 521-25. 

147 Chavannes, TP (1905) 521-25. 

148 Chavannes, TP (1905), 521-25. 

149 Chavannes, TP (1905) 521-25 ve de Groot, I, 20. 
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150 De Groot, I, 24. Chavannes, TP (1905), 521-25. 

151 Gumilev, “Din-lin” 22 (Biçurin I/43‟e atf). 

152 Granet, 373; Franke, “Turkvôlker”^ 4; Chavannes, TP (1905), 521-25; “Ti” lerin 

anthropolojisi hakkında kaynaklar: Gumilev, “Din-lin”, 21 ve Grumm-Grimajlo, 16. Kırgızların ve bazı 

Kôk-Türklerin kızıl saçlı ve yeĢil gôzlü olduğu hakkında Kôk-Türk devri kaynakları; ġim�l, 67-9, 105; 

Levin-Potapov, 345. 

153 Ordos plastikleri: Rudenko, Noin-ula, 65-77, 150-151, 153 ve Jettmar, Steppenvôlker, 

159-73. Chou devrinden küçük tahta heykel • Cleveland Museum of art no 61 206. 

154 Cheng, CUou, pls. 30, 43 b. 

155 Rudenko, Noin-ula, 65, 77, 150-151, 153. 
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Tagar Kültürü / Prof. Dr. Nikolai Bokovenko [s.518-525] 

Rusya Bilimler Akademisi Kültür Tarihi Enstitüsü / Rusya 

 

Orta Asya‟nın eski toplumları ôzgün coğrafi konumlarından dolayı Avrasya bozkırlarındaki Saka 

tipi kültürlerin oluĢumunda ônemli yere sahiptir. Bu bôlge batıdan Büyük Kazak Bozkırı, kuzeyden 

geniĢ Tayga ormanları, doğudan Baykal gôlü, güneyden ise Orta Asya çôlleriyle çevrilidir. Bol su 

kaynaklarının, dağların ve çeĢitli otların bulunduğu bozkırların bir arada bulunması eski zamanlardan 

beri insanların dikkatini çekmiĢtir. Zira, insanlar bu ortamda en verimli üretim Ģekillerini 

uygulayabilirlerdi. M.�. I. binyılın baĢlarında son Bronz Dônemi‟nin Karasuk kültürünün yerini Tagar 

kültürü almıĢtır. Bu kültür Asya‟nın merkezinde mevcut olmuĢ ve doğudan Sayan dağları, batıdan ise 

Altay dağlarıyla çevrelenmiĢ Minusinsk-Hakas havzasının bozkırlarını kapsamıĢtır. Bu nedenle de 

Tagar kültürü diğer kültürlerden daha az etkilenmiĢ ve bronz dôneminde ortaya çıkmıĢ yerli gelenekler 

üzerinde geliĢmiĢtir. 

Bu bôlge, bazı yerlerde kuru olan keskin kara iklimine sahiptir. Havzaların yüzeyi yaz güneĢi 

sayesinde çok ısınımaz. Yıllık yağmur miktarı yılda 24-300 mm‟yi geçmez. Doğal bozkır otlakları 

hayvancılığın temel yem kaynağını oluĢturmaktadır. �iftçilik için sulama gerekmektedir. 

Bôlgenin faunası çok zengindir. Bôlgeye ôzgü Sibirya hayvanlarının dıĢında güney bôlgelere 

Moğolistan‟dan ve Kuzeybatı �in‟den hayvanlar gelmektedir. Dağlarda çeĢitli kürk hayvanları, ayrıca 

Avrupa musu, karaca, ren geyiği, misk geyiği, yaban keçisi, yaban koyunu, ayı, yaban domuzu, kurt, 

yüksek dağlık bôlgelerde ise kar leoparı da bulunmaktadır. 

Orta Asya‟nın bozkır havzalarının doğal ortamı yerleĢik hayvancılık için de çok elveriĢliydi. 

�iftçilik suvarma gerektiriyordu ve sık sık gôrülen donlar ekinlere zarar veriyordu. Onlarla ve yüzlerle 

kilometre mesafeye dikey yônde mevsimlik gôçler (yazın dağ otlaklarına, kıĢın ise daha az karlı aĢağı 

bôlgelere) yapılıyordu. Bu, mevsimlik hayvancılık türü Orta Asya‟nın günümüzdeki Türk halklarında 

(Altaylılar, Hakaslar, Tuvalılar) da gôrülmektedir. L. N. Potapov‟a gôre bu, eski zamanlardan beri 

yüzyıllar boyunca oluĢagelmiĢtir.1 

Ġdeal üretim Ģeklinin, demograf ve hayvan dengesinin bozulması eski toplumlarda sosyal 

gerilim, sosyal patlama ve gôçlere neden oldu. 

Tagar Kültürünün  

�zerine �alıĢmalar 

XVIII. asrın baĢlarında �ar I. Petro‟nun fermanı doğrultusunda Sibirya‟nın ve Orta Asya‟nın 

geniĢ bozkırlarının benimsenmesine baĢlanıyor ve Sankt Petesburg‟dan Bilimler Akademisi‟nin ilk 

keĢif heyetleri gônderiliyor. Onlar bôlgede çok yônlü araĢtırmalar yapıyorlardı. D. G. MesserĢmidt‟in 
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(1720-1727), G. P. Miller‟in (1733-1744), daha sonra ise P. S. Pallas‟ın (1770) baĢkanlığında bir kaç 

keĢif heyeti gônderilmiĢtir. Bu heyetler Yenisey‟deki Tagar hôyüklerinin ilk bilimsel kazılarını 

gerçekleĢtirmiĢ, eĢya koleksiyonları toplamıĢ, çeĢitli dônemlere ait en ônemli abidelerin tasvirini 

vermiĢ ve toplanmıĢ kaynakların bir kısmını yayımlamıĢtır. 

Geçen yüzyıllar boyunca P. K. Frolov, N. M. Martyanov, D. A. Klements vd. gibi yerli aydınlar 

geniĢ çaplı araĢtırmalar yapılmıĢlar. Bu araĢtırmalar, yerli müzelerin arkeolojik koleksiyonlarının kazı 

ve tesadüfi bulgularla ônemli ôlçüde zenginleĢmesinde büyük paya sahiptirler. Bu dônemde yazılar ve 

Yenisey ve Altay‟ın kaya resimleri gibi abideler bulunmuĢtur. Bunların büyük bir bôlümü Erken 

Gôçebeler Dônemi‟ne, yani M.�. I. binyıla aittir. Ayrıca, Altay ve Minusinsk havzasının çeĢitli 

bôlgelerinde V. P. Radlov ve A. V. Adrianov tarafından düzenli kazılar yapılmıĢtır. A. V. Adrianov‟un 

elde ettiği kaynakların bir bôlümü araĢtırmacının kendisi tarafından yayınlanmıĢ (1906, 1908, 1916, 

1902-1924), bir bôlümüne ise Sovyet arkeologlarının çalıĢmalarında atıfta bulunulmuĢtur.2 1920‟li 

yıllardan itibaren Sibirya‟nın ve Orta Asya‟nın arkeolojik abidelerinin ôğrenilmesi büyük arkeologlar S. 

A. Teplouhov, G. Merhard, S. Ġ. Rudenko, S. V. Kiselev ve M. P. Gryaznov‟un adıyla bağlıdır. Bu 

dônemde S. A. Teplouhov ilk kez sadece arkeolojik bulguların analizine değil, arkeolojik abidelerin 

küçük bir bôlgede araĢtırılması ve etnografi, antropoloji, dilbilimi, toponomi vs. verilerin eklenmesi 

suretiyle bu abidelerin kronolojik bôlümleme standardının oluĢturulması gibi hedeflere yônelik kazı 

araĢtırmalarının teĢkili ve gerçekleĢtirilmesinde bilimsel yaklaĢımı ortaya koymuĢtur. C. A. Teplouhov 

çok sayıda kazı sayesinde kabir yapılarının, gômme geleneklerinin ve kabir eĢyalarının değiĢimini 

dikkate alarak Minusinsk havzası kültürlerinin periyodik cetvelini oluĢturmuĢtur (1929). O, daha 

sonraları Tagar kültürü (Tagar adasındaki benzer hôyük kazılarına gôre) olarak adlandırılan 

Minusinsk hôyük kültürünü Saka Dônemi‟ne ait saymıĢtır. O, bu kültürü birbirini izleyen dôrt dôneme 

ayırmıĢtır. S. V. Kiselev ise Tagar kültürünü üç aĢamaya bôlmüĢtür. Bu çalıĢmalar bulguların 

sistemleĢtirilmesi, Sibirya‟nın ve Orta Asya‟nın eski tarihinin ortaya çıkarılması için onların 

anlamlarının açıklanması açısından büyük ônem taĢımaktadır. Gerçi, aĢamaların kesin tarihlerinin 

daha sonralar düzeltilmesi gerekmiĢtir. M. P. Gryaznov, bir dônemden diğerine geçiĢ sırasındaki 

sosyal-ekonomik değiĢimler konusuna çalıĢmalarında büyük yer ayırmıĢtır. O, Güney Sibirya‟nın M. 

�. II-I. binyılların sonlarına ait arkeolojik bulgularının esas kitlenin yarıgôçebe ve gôçebe hayvancılığa 

geçtiğini emin bir Ģekilde sôylemeye imkan verdiğine ve bunun, kültürlerin arkeolojik gôrünümünde 

açık bir Ģekilde ifade edildiğine dikkati çekmiĢtir.3 M. P. Gryaznov bu dônem için yeni bir kavram-

erken gôçebeler dônemi kavramını ônermiĢtir. Bu kavram, kronolojik çerçevesi M.�. I. binyılı, yani 

Kuzey Karadeniz boyundaki Saka dônemini kapsayan dônemin ôzünü açıklamaktadır. 

Sibirya ve Orta Asya halkaları tarihinin ôğrenilmesinde ônemli aĢamalardan birini S. V. 

Kiselev‟in sentez niteliği taĢıyan monografisi olmuĢtur (1951). O, bu çalıĢmasında eski toplum 

kültürlerinin oluĢumu ve geliĢiminin tüm konularına değinmiĢ ve o dôneme kadar mevcut olan 

arkeolojik bulguların sentezini yapmıĢtır. Onun fikrince, Güney Sibirya‟nın Saka kültürleri M.�. VII. 

yüzyıla doğru oluĢmaya baĢlamıĢtır. Bunu dikkate alarak, S. V. Kiselev aĢağıdaki sınıflandırmayı 

ônermiĢtir: I. Dônem- M.�. VII. yüzyıldan V. yüzyılın baĢlarına dek, II. Dônem- M.�. V-III. yüzyıllar, III. 
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Dônem- M.�. II-I. yüzyıllar. Tagar kültürünün günümüzdeki bazı araĢtırmacıları da benzer sonuçlara 

varmıĢlardır.4 

Teplouhov-Gryaznov sınıflandırması daha fazla kabul gôrmüĢtür. M. P. Gryaznov 1950-60‟lı 

yıllarda Leningrad �niversitesi‟ndeki Sibirya arkeolojisi üzerine ders notlarında Tagar kültürüne iliĢkin 

kendi sınıflandırmasını ortaya koymuĢtur. Bu sınıflandırma yalnız 1968 yılında kısaltılmıĢ bir Ģekilde 

yayınlanmıĢtır. O, kabir yapılarının, gômme geleneklerinin, kabir eĢyalarının değiĢimine dayanarak, 

Bronz Dônemi‟nin yerli Karasuk kültürüne ait olan Tagar kültürünü birbirini izleyen dôrt dôneme 

ayırmıĢtır: I. Dônem- Bainovsk dônemi (M.�. VII. yy.), II. Dônem- Podgornovsk dônemi (M.�. VI-V. 

yy.), III. Dônem- SaragaĢensk Dônemi (M.�. IV-III. yy.), IV. Dônem- Tesinsk dônemi (M.�. II-I. yy.). 

Petersburg‟dan gelen Krasnoyarsk ve Orta Yenisey keĢif heyetlerinin yoğun çalıĢmaları sonucu elde 

edilen yeni bulguların artmasıyla bu sınıflandırma daha da netleĢmiĢtir (ilki M.�. VIII. yüzyıla ait 

edilen, birbirini izleyen yedi dônem belirtilmiĢtir).5 Ancak genelde M. P. Gryaznov‟un dôrt dônemli 

sınıflandırması kullanılmakta ve yeni araĢtırılan abideler ilk ônce bu sınıflandırmaya gôre 

kıyaslanmaktadır.6 Erken Tagar kültürüne iliĢkin ôzelliklerin detaylı incelenmesi, bazı aĢamaların 

kronolojik çerçevesinin yeniden belirlenmesi ve Tagar kültürünün baĢlangıcının en azından M.�. IX-

VIII. yüzyıllara ait sayılması için ôn ayak oluĢturmaktadır. Abidelerin bu kadar erken bir dôneme ait 

sayılması çeĢitli laboratuarlarda yapılmıĢ çok sayıda radyokarbon testiyle de kanıtlanmıĢtır.7 

Ayrıca, erken Tagar abidelerinde, batı bôlgelerle organik bağları bulunan ve M.�. I. binyılın 

birinci yarısında Orta Yenisey‟de Kazakistan-Orta Asya kültür yenilikleri dalgasını izlememizi sağlayan 

unsurlar gôzlemlenmektedir. 

Minusinsk havzası kültürlerinin tarihi geliĢim sürecine iliĢkin diğer bir gôrüĢ N. L. �lenova 

tarafından ortaya atılmıĢtır (1967). O, Minusinsk havzasında eĢ zamanlı olarak Bronz Ddônemi‟nin 

farklı kültürel oluĢumlarına ait bir kaç kültürün ve kültür grubunun mevcut olabileceğini düĢünmektedir 

(1972). Ancak bir kaç bôlgede (Tepsey dağı eteklerindeki �ernov ve Karasuk nehrlerinin vadileri) 

yapılan farklı kültürlere ait arkeolojik abidelerin araĢtırılması aynı bir bôlgede iki ve daha fazla kültürün 

bir arada bulunduğunu doğrulamamıĢ, fakat tarihi kültürel dônemlerin sırasını ve Tagar kültürünün 

Karasuk kültürünün (Tagar kültürünün Karasuk-Kamennolojsk-Bainovsk aĢaması) devamı olduğunu 

kesin bir Ģekilde ortaya koymuĢtur. Tagar kültürünün kuzey sınırlarında son dônemlerde de devamlı 

kazılar yapılmaktadır. Bu kazılar Açinsk seyrek ormanlığındaki kültür oluĢumunun yerel ôzelliklerini 

kapsamlı bir biçimde ortaya koymaya olanak sağlamıĢtır.8 

Kültür ve Gômme Geleneği 

Tagar kültürü genelde Krasnoyarsk bôlgesinin güneyinde ve Hakasya Cumhuriyeti‟nde 

rastlanan Tagar mezarlıkları bulgularıyla temsil olunmuĢtur. Bunlar, mezarların etrafını çevreleyen 

yüksek dikili taĢlar sayesinde bugün de yeterince açık Ģekilde gôze çarpmaktadır. Daha eski 

mezarlıklar çok sayıda olup mezarın yapısına gôre tek tiplidir. Daha sonraki dôneme ait olanlarda ise 

daha az hôyük ve değiĢik kabir abideleri bulunmaktadır. Tagar gômme geleneğinin karakteristik 
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ôzelliği ôlünün, dik (bazen yatay Ģekilde) Ģekilde toprağa dikilmiĢ taĢlardan oluĢan kare veya dik 

dôrtgen Ģekilli duvarlarla çevrelenmiĢ alanda gômülmesidir. Duvarlar boyunca ve kôĢelerde yüksek 

dikili taĢlar bulunmaktadır. 

Erken Tagar dônemine (M.�. IX-X. yy.) ait bu duvarlar ôlçülerine ve orantılarına gôre Karasuk 

Dônemi‟ndekilere yakın olup yükseklikleri bir metreyi bulmaktadır. �oğu zaman duvarlar birbirine 

yakın yapılmıĢ, ayrıca payandalarla takviye edilmiĢtir. Duvarlarda sayısı sekize ulaĢan dikili taĢlara 

rastlanılmaktadır. Bazen bunlarda dikey taĢ levhalardan ôzel olarak yapılmıĢ giriĢler de 

bulunmaktadır. Bu duvarlar içinde genelde sonuncusu daha sonra yapılmıĢ bir veya iki mezar 

bulunmaktadır. Kabir yapılarının en yaygın türü bir, bazen ise iki adamın gômüldüğü taĢ kutulardır. 

Tagar gômme geleneğinin genel ôzelliği kabirlerin ôlçülerinin giderek artması, kutuların yerini tedricen 

kalın ağaç ôrtüyle kaplanmıĢ ağaçtan yapılmıĢ odacıkların alması, defin olunanların sayısının artması, 

büyük kabirlerin ise aile gruplarının toplu Ģekilde gômüldüğü mahzenlere çevrilmesidir. �nceleri 

ôlüler, sırt üzerine ve baĢları güneybatıya (bazen kuzeydoğuya) olmak kaydıyla gômüldüğü halde, 

daha toplu mahzenlerde ôlüler sayılarına ve kabrin ôlçülerine bağlı olarak değiĢik istikametlerde 

gômülüyorlardı. Erkeklerin baĢ tarafında, içinde sıvı yemek bulunan bir veya iki kap, ayak tarafında 

ise sığır, bazen ise koyun ve at eti parçaları konuluyordu. Onun yanına ayrıca, gôvde boyunca uzun 

saplı balta, kemerin sağ ve sol yanlarında hançer ve bıçak, ayak tarafta ise içinde oklar bulunan okluk 

gibi silahlar da konuluyordu.9 Kadınların kemerinde ise bıçak veya içinde tuvalet eĢyaları (ayna, 

tarak) olan çanta bulunmaktadır. Giysiler çok sayıda boncuklar, desenler ve asmalarla süslenmiĢtir. 

�lünün giysisinin, baĢ giysisinin ve saçlarının süslendiği karmaĢık boncuk takımlarına 

rastlanılmaktadır. 

Erken Tagar Dônemi‟nin Podgornovsk aĢamasında yüksekliği 4 metreyi, duvarlarının çevresi 30 

metreyi bulan ve 10-13 dikil taĢlarla çevrelenmiĢ zadegan hôyüklerine rastlanmaktadır.10 Buradaki 

geniĢ odalarda zenginler gômülmüĢtür (Kara-Kurgan, Uzun-Oba, Tigey vd.). 

Tedricen yôneticiler, kahin-savaĢçı aristokrasisi ve diğer sosyal tabakalar oluĢmağa baĢlıyor. 

Nomad toplumundaki bu geliĢmeler karmaĢık dini sistemleri, statülerin gômme gelenekleriyle 

pekiĢtirilmesini, belli mevki iĢaretlerini (altın gôğüs levhası ve gôgüs zırhlığı ortaya çıkmıĢtır), çeĢitli 

sanat dallarını ve mitolojik gelenekleri gerektiriyordu. 

Saka Dônemi‟ne ait kaya üstü resimlerde “kurban verilen hayvanların geçiĢi”, “kutsal geyik”, 

“güneĢ atları”, “barıĢ dônemi sahneleri”, “av sahneleri” (süvarilerin ve piyadelerin), “savaĢ sahneleri” 

(piyadelerle süvariler ve süvarilerin kendi arasındaki), “mitolojik-tôrensel içerikli” süjeler (sema atları, 

ahret dünyasına yol, savaĢçıların yolcu edilmesi, bayram ayinleri) gibi çeĢitli süjeler ve olaylar 

iĢlenmiĢtir. Hayvan üslubunun ve menĢe itibariyle ônceki dônemle bağlı süjelerin giderek yaygınlaĢtığı 

gôzlemlenmektedir. ġôyle ki, günümüzde Erken Bronz Dônemi‟ne ait Okunevsk sanatı ile Saka-

Sibirya sanatı11 ve Karasuk ile Saka hayvan üslupları arasında ayrı ayrı süjelere ve ifa tarzı 

ôzelliklerine gôre belli benzerlikleri ortaya çıkarmak mümkün olmuĢtur.12 
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Saka-Sibirya hayvan üslubunda yapılmıĢ çeĢitli süjelerin ve figürlerin Hindistan‟a ve �in‟e kadar 

geniĢ bir arazide yaygın olduğu gôzlemlenmektedir (Jettmar 1964, 1979; 1991). Bu, sadece gôçebe 

kültürlerin hareketliliği ile değil, aynı zamanda bu dônemde yaĢamıĢ birçok Hint-Ġran halklarının hayat 

felsefesi sistemlerinin benzerliği ile açıklanabilir. 

Orta Asya‟nın bu dôneme ait çok sayıdaki kaya üstü resimlerinde, ayrıca savaĢ sahneleri, 

toplumda bir kaç askeri zümrenin oluĢtuğunu gôsteren askeri tôren fragmanları da yer almaktadır. Bu 

resimlerde düzlem üzerindeki figürler farklı ôlçülerde çizilmiĢtir.13 

Bir sonraki SarageĢan Dônemi‟nde gômme geleneklerinin ve kabir üstü yapıların değiĢimi 

gôrülmektedir. 200-300 metre kareye kadar alanı olan büyük ôlçülü sekiz-yirmi taĢlı duvarlarla çevrili 

alanda iki, üç ve daha çok kare Ģekilli toplu mezar bulunmaktadır. �zel giriĢ aracılığıyla aynı bir 

soydan 200‟e kadar kiĢinin gômüldüğü kabirlerin yanı sıra daha zengin kiĢilerin münferit mezarları da 

bulunmaktadır. �ocuklar ya taĢ kutucuklarda ya da toplu mezarlarda kadınlarla birlikte gômülüyordu. 

Kabir eĢyaları Podgornovsk Dônemi‟ndekilerin aynısıdır. Fakat, seramikler, iĢ araçları ve silahlarda 

bazı değiĢiklikler gôrülmektedir. Bronz mamullerin genel evrim meyli, ôlçülerinin kullanılması imkansız 

olan minyatür biçimlere kadar küçülmesidir. Bu dônemde çok sayıda geyik Ģekilli bronz ve altın gôğüs 

levhaları ortaya çıkmıĢtır. Bunlar ôlülerin giysilerine dikiliyor ve muhtemelen bir tür madalya niteliği 

taĢıyorlardı. Zira, bunlara daha çok erkek savaĢçı mezarlarında rastlanmaktadır. 

Bu dônemde Tagar toplumunda aristokrasi zümresi kesin bir Ģekilde ortaya çıkıyor. Bunu, 

Abakan‟dan 60 km kuzeye doğru büyük “�ar” vadisindeki yüksekliği 20 metreyi bulan çok büyük 

hôyükler de kanıtlamaktadır. S. V. Kiselyov tarafından kazısı yapılan “Büyük Salbık” hôyüğünde 11 

metre yükseklikte piramit Ģekilli toprak kümesi ve devasa taĢ levhalardan (ağırlığı 50 tonu bulan) 

yapılmıĢ büyük duvarlar bulunmuĢtur. Duvarların her biri (uzunluğu 75 metreye kadar) tek parça 

levhalardan ve 4-6 metre yükseklikteki dikili taĢlardan yapılmıĢtır. Doğu taraftaki giriĢ boyunca dikey 

taĢ levhalar yer almaktadır. Derinliği 1.8 metre olan 5x5 metre ebatındaki kare Ģekilli mezar tamamen 

yağmalanmıĢ, sadece yedi kiĢinin kalıntıları altın folyo parçaları ve bir de bronz bıçak kalmıĢtır. Ancak 

yapının çok büyük olması ve onun inĢasına sarf edilen emek (duvarların taĢ levhaları 20-70 km 

uzaklıktan getiriliyordu) Salbık‟ta yüksek �inli bir zatın, muhtemelen Tagar kültürüne ait olan kabile 

birliği reisinin gômüldüğünü kanıtlamaktadır.14 Tuva‟da (Arjan) ve Kazakistan‟da (BesĢatır, Issık) da 

benzer zadegan kurganları araĢtırılmıĢtır. 

Tagar kültüründen olan diğer kiĢiler genelde büyük ve dayanıklı kabirlerde gômülüyordu. Bu 

dônemde, muhtemelen daha sonralar mumyalama için ônayak oluĢturan, ôlünün cenazesini 

gômülünceye kadar bir müddet saklanılması geleneği ortaya çıkmıĢtır.15 Bazı abidelerde bu sürecin 

geliĢim sırasını restore etmek mümkündür. �nceleri, gômme geleneğine ait mezarlarda kelleler ve 

belli bir süre mezar dıĢında saklanan, (çoğu zaman anatomik olmayan bir usulle) parçalara ayrılmıĢ 

kemikler gômülüyordu (Tagar adası, Küçük Ġnya, Bazunuvo, Kopevo vd.). Daha sonra, ôrneğin VIII. 

Tepsey Mezarlığı‟nda, kemiklerin anatomik usulle gômülmesine gayret gôsterilmiĢtir (Ancak bilgisizlik 

nedeniyle onlar karıĢtırılıyor ve farklı yerlere konuluyordu). Sonunda, cesedin tamamen çürümemesi 
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için ôzel olarak omurgada açılmıĢ delikler aracılığı ile onu ince çubuklarla bağlıyorlardı. Eller ve 

ayaklar da benzer çubuklarla bağlanıyordu (II. Medvedka, Mayak, III. Sabinka vd.). Vücut üzerindeki 

ameliyatları tamamlayan bir sonraki aĢama ôlen kiĢinin yüz hatlarını saklamak için baĢta yapılan 

karmaĢık ameliyatlardır. Ameliyatların tam sırasının restorasyonuna yônelik ôzel araĢtırmalar bu 

ameliyatları detaylı bir Ģekilde izlememize olanak sağlıyor: 1-ôlünün bedeninden yumuĢak ôrtülerin 

ayrılması, 2- yüz benzerliğinin sağlanmasıyla kilden baĢın hazırlanması, 3- kemiklerin birbirine 

bağlanması ve mankenin “bedeninin” yapılması, 4- kilden yapılmıĢ baĢın “bedene” birleĢtirilmesi ve 

mankenin hazırlanması, onun renklenmesi ve giydirilmesi. Vücut üzerindeki benzer karmaĢık 

ameliyatlara bu dônemde Altay‟da (BaĢadar, Pazrık),16 Tuva‟da (III. Urbyun, Balgazin vd.) ve Doğu 

Kazakistan‟da da rastlanılmaktadır.17 

Daha sonraki dônemde, ôzellikle TaĢtık kültüründe mumyalar değil, otla doldurulmuĢ kuklalar 

gômülüyordu. Onlara çeĢitli giysiler giydiriliyor, deri balon Ģeklindeki baĢlarına boyanmıĢ alçıdan 

maskeler takılıyor, içine ise ôlünün yakılmıĢ kemikleri bulunan torba konuluyordu.18 

Tagar Dônemi‟nin maddi kültür kaynakları çok değiĢiktir. �zellikle bronzdan yapılmıĢ güzel 

aletler (on binlerle) yüksek düzeyde bronz imalinin ve Bronz Dônemi‟nden itibaren süregelen bu 

üretim alanındaki geleneklerin mevcutluğunu ispatlamaktadır. 

Silahlar genelde üç kategoride toplanabilir: Hançerler, dôvüĢ baltaları ve uçluklu oklar. 

Hançerler, saplarının alt ve üst kısımlarına gôre değiĢik Ģekillerde olurdu: sapının alt kısmı haç Ģekilli 

olup üst kısmı giydirilmiĢ olan hançerler, sapının alt kısmı kelebek Ģekilli olup üst kısmı değiĢik 

biçimlerde olan (ayrı ayrı kısımlara ayrılmıĢ silindir Ģekilli, halka Ģekilli, hayvan figürleri Ģeklinde) 

hançerler. Tagar kültürünün sonlarına doğru hançerlerdeki haç biçimi tedricen ortadan çıkmaya ve 

yerini yeniden düz biçimli demir hançerlere bırakmaya baĢladı. M.�. IV-III. yüzyıllarda hançerlerin 

Ģekilleri ebatları minyatür boyutlara dek küçülmüĢ, ancak resimleri değiĢmemiĢtir. 

Tagar kültürü için dôvüĢ baltaları da karakteristiktir. Ġlk dônemlerde bu baltaların, bir tarafı 

dairevi çekiç Ģekilli, diğer tarafı çokgenli kazma Ģekilli veya uzun zıvana üzerinde yerleĢen mantara 

benzer kazma Ģekilli türleri vardı. Zaman geçtikçe zıvana kısaltılmaya, kazma ise hayvan figürleri 

Ģeklinde (keçi, geyik) yapılmağa baĢladı. DôvüĢ baltalarının kesici kısmı ayrıca mantar Ģekilli, yahut 

vahĢi kuĢ baĢı veya yaban domuzu figürleri Ģeklinde hazırlanıyordu. Bazen baltaların zıvanaları 

üzerinde çok nefis Ģekilde yapılmıĢ hayvan tasvirleri bulunuyordu.19 Baltanın sapını takviye eden ve 

uçuna giydirilmiĢ uçluk çoğu zaman basit Ģekilde (koni Ģekilli, kôĢeli) oluyordu. Bazen ise hayvan 

figürlerine benzer veya kürek Ģekillilerine de rastlanmaktadır. 

Temrenler değiĢik biçimlerde yapılıyordu. Bunların sayısı diğer bôlgelerdekine (Tuva, 

Kazakistan) oranla daha azdır. Sôz konusu bôlgelerde cesetlerin okluklarında bunların sayısı onlarla 

ve yüzlerledir. Ġlk dônemlerde uzun zıvana üzerinde iki levhalı ve çoğu zaman dikenli, daha sonraki 

türleri ise (M.�. VI-IV. yy.) üç kôĢeli, üçyelekli temrenler yapılıyordu. Bunların geniĢ bir 

sınıflandırılması yapılmıĢtır.20 Türlerin ayrılması yelek ve temrenin uçluğunun yapılmasına gôredir. 
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Ġki-üç kôĢeli, bazen mermi Ģekilli, fakat genelde standart biçimde yapılan ve Neolot Dônemi‟nden 

bilinen kemikten hazırlanmıĢ türlere rastlanmaktadır. Yayın kiriĢini çekerken parmağın zedelememesi 

ôngôrülen uçlukların yapılmasının en sert yayda bile kirecin sonuna kadar gerilmesine olanak 

sağlaması çok ilgi çekicidir. Oklukların kopçaları da standart biçimli olup, bazı durumlarda sarmal 

Ģekilli veya kuĢ gagası Ģeklinde yapılıyordu. 

ĠĢ aletleri sok sayılı ve bir hayli değiĢiktir. Sadece bıçakların bir kaç bin türü vardır. Onların 

gerçek anlamda sınıflandırılması ise gelecekte yapılacak bir iĢtir. Bıçakların birçok biçimleri birinden 

diğerine geçerken onların ayrı ayrı kısımları çok cüzi değiĢikliğe uğradıkları için bu sınıflandırmanın 

yapılması zordur. Tüm Tagar bıçaklarında kesici ağız aynıdır. Farklılık ise sadece saplarında 

gôrülmektedir. Sapların; halkalardan oluĢmuĢ, küçük ve büyük delikli, kavis Ģekilli, hayvan figürleriyle 

süslenmiĢ ve çeĢitli oyma iĢleri yapılmıĢ vs. türleri vardır. Bazen bıçağın güzel gôzükmesi için onu 

kalaylıyor ve çok ince kesici aletle üzerine hendesi desenler çiziyorlardı. 

Bizler dôrt kôĢeli olup baĢ kısımları değiĢik Ģekillerde yapılıyordu. Erken dônemlerde çiviye 

benzer, daha sonralar iki baĢlı olarak yapılıyordu. Uzun, düz dôrtgen ve trapez Ģekilli tartı taĢlarına da 

rastlanıyor. Ağaç imali için uzun levha Ģekilli ve ağaç sap giydirilmesi için zıvanaları olan testereler 

kullanıyorlardı. 

Oraklar hafifçe eğik olup teknik açıdan geliĢmemiĢtir. Bu da çiftçiliğin geliĢmediğinin bir 

gôstergesidir. Hôyüklerde bulunmuĢ çok sayıda hayvan kemiği ve hayvanlara sahipleri tarafından 

takılan çeĢitli niĢanlardan gôrüldüğü gibi, hayvancılık burada yüksek seviyede olmuĢtur. Bu niĢanlar 

genelde çerçevelerin değiĢik biçimlerine gôre ayrılıyordu. 

Bronz imalatında kullanılan iĢ araçları genelde taĢtan olduğu gibi kil ve bronzdan yapılmıĢ iki 

katlı dôkme kalıplardan oluĢmaktadır.21 Dôkmede kullanılan mandallar, borular, çemberler, ayrıca 

karmaĢık sanatsal yapıya sahip bronz mamuller (gemler, sanat eserleri, kazanlar) gibi diğer gereçler 

kuĢkusuz uzmanlaĢmıĢ ve çok geliĢmiĢ bir üretim Ģeklinin mevcut olduğunu gôstermektedir. Nitekim, 

Krasnoyarsk bôlgesinin güneyinde bakır, kalay ve altın çıkarılan çok sayıda maden bulunmuĢtur.22 

�ok sayıda bulunmuĢ at teçhizatı parçaları, tesadüfi bulgulara ait olmalarına rağmen çeĢitli 

biçimlere sahip olmaları ve yüksek yapım kaliteleri Tagar toplumunda bu mamullerin büyük ônem 

taĢıdığını gôstermektedir. Titiz araĢtırmalar sonucu gemlerin ve gemin uçlarına monte edilen 

parçaların geliĢimini izlemek mümkün olmuĢtur. M.�. IX. yüzyıla doğru daha eski üçdelikli boynuz 

Ģeklinde olan bu parçalar bronzdan yapılmağa baĢlanıldı. Bu dônemde gemler uçlardan eğik olup 

üzerinde ilave delik yapılıyordu. Sôz konusu parçalar bu deliğe giydiriliyordu. Daha sonra M.�. VI-V. 

yüzyıllarda eğik gemlerin yerini uçlarına çift halkalı paçalar giydirilmiĢ tek halkalı gemler aldı.23 Ayrıca 

gemler, dizgin kayıĢlarının kesiĢtiği değiĢik parçalar, askılar, boyun tokası vs. tümüyle geliĢiyordu. 

�ok sayıda at teçhizatı eĢyalarının bulunması ve kaya üzerindeki tasvirler Tagar kültüründe atçılığın 

çok ônemli yere sahip olduğunu emin bir Ģekilde sôylemememize olanak sağlamaktadır. 

Kaplar kilden, ağaçtan yapılır ve bronzdan yapılıyordu. �zellikle mezarlardan bulunmuĢ kil 
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kaplar, üzerlerinde az miktarda paralel çizileri, inci ve zikzaklı desenleri bulunan kavanoz Ģekilli 

standart biçime sahiptir. Tagar Dônemi‟nin sonlarına doğru altlığı bulunan ve tencere Ģekilli kaplar 

yaygınlaĢmıĢ, ayrıca sürahiler ortaya çıkmıĢtır. Seramiklerin rengi yakılma derecesiyle orantılıdır. Gri-

sarımsı renklere daha çok rastlanılmaktadır. Bu da mamullerin ocaklarda ôzel olarak oksijen 

verilmeden dengesiz bir biçimde piĢirildiğini gôstermektedir. �ok çabuk bozulduklarından ağaç 

kaplara ender rastlanılmaktadır. Sadece sobalarda çok sayıda ağaç ve keresteden yapılmıĢ 

kômürleĢmiĢ eĢyalara rastlanılmaktadır. Bunlar, muhtemelen gôçebeler arasında yaygın olarak 

kullanılmıĢ ağaçtan yapılmıĢ dairevi, oval ve kare Ģekilli tepsiler ve küçük masalar, tencere Ģekilli 

kaplar ve kepçelerdir.24 

Minusinsk havzasında ayrıca, çok sayıda altlıklı bronz dôkme kazanlar da bulunmuĢtur. Bunlar 

çok küçüklerden (5 litreye kadar) baĢlamıĢ devasa (bir kaç yüz litre) boyutlara kadar ebatlardadır. 

Onların yan tarafında genelde halat Ģekilli desen bulunmaktadır. Kulpları değiĢik biçimlerde olup 

(halka Ģekilli, hal Ģekilli, ilmek Ģekilli, mantar Ģekilli çıkıntıları bulunanlar ve bulunmayanlar, hayvan 

figürlüler), bunların evrimine gôre kazanların sınıflandırılmasını yapmak mümkündür.25 Daha eski 

kazanların kulpları halka Ģekilli, daha sonrakilerinki ise ilmek Ģekillidir. “Tarihin babası” Heredot 

kurban geleneği ile ilgili olarak bu kazanlardan bahsetmektedir. Bunlar gôçebe ortamda muhtemelen 

çok fonksiyonlu olarak kullanılmıĢlar. Nitekim bunların bazılarına ayinlerin yapıldığı alanların civarında 

rastlanılmaktadır. 

Tuvalet eĢyaları ya deri torbalarda (küçük çantalarda), ya da tahta kutularda saklanıyordu. �ok 

sayıda kemikten yapılmıĢ ve figürlü taraklara, çok ender de olsa ağaçtan yapılanlara rastlanılmaktadır 

(Dalniy hôyüğü). Ġlginç eĢyalardan biri pergel Ģekilli desenlerle süslenmiĢ ve bir uçunda hayvan figürü 

bulunan taraktır. Bir arada bir kolye oluĢturan bronz ve bikonik boncuklar ile camdan ve akik taĢından 

yapılmıĢ boncuklar çok yaygındır. �lülerin baĢ giysileri ve giyimleri yarı sferik bronz (bazen altın folyo 

ile kaplanmıĢ) figürlerle, gôğüsleri levha Ģekilli taçlar ve hayvan baĢı Ģeklinde asmalarla 

süslenmiĢtir.Bôylece, Tagar kültürüne ve komĢu Orta Asya gôçebe kültürlerine ait bulgular henüz 

oluĢumlarının ilk aĢamalarında (M.�. IX-VIII. yy.) geliĢmiĢ kabir yapılarının, karmaĢık gômme 

geleneği sisteminin ve geliĢmiĢ silah, at teçhizatı ve sanat türlerinin mevcut olduğunu gôstermektedir. 

Bu Kuzey Karadeniz boyundaki benzer Saka tipi kültürlerden daha ônceye tekabül etmektedir. Tagar 

kültürü bu dônemde olgun bir toplum ôrgütlenmesine sahip güçlü hayvancılık uygarlığını 

oluĢturmuĢtur. Bu nedenle, Aristo ve Heredot‟tan baĢlayarak çeĢitli arkeolojik bulgulara dayanan 

araĢtırmacılar tarafından ône sürülen Avrupa erken Saka kültüründe Doğu Asya unsurlarının 

bulunmasına iliĢkin tez giderek daha güncel konuma gelmektedir26 

ġunu da belirtmek gerekir ki, antropolojik tipe gôre Tagarlar Avrupa ırkına mensupturlar ve 

Avrupa Sakalerına çok benzerdirler. Sadece Tagar Dônemi‟nin sonlarına doğru Moğol ırkı karıĢımı 

artmaktadır.27 

M.�. sonlarına doğru Tagar kültüründe ve toplumunda ônemli değiĢiklikler olmuĢtur. Bunun 

birçok nedenleri vardır. Birincisi, bronz eĢyalar yerini demir eĢyalara bırakıyordu. Ġkincisi, gômütlerin 
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yanı sıra büyük toprak mezarlıklar meydana çıkmıĢ ve gômme geleneği kısmen değiĢmiĢtir. Bu, 

muhtemelen daha çok Moğol karıĢımı olan nüfusun gôçüyle bağlıdır. Gôçebe halkların (Hunlar, daha 

sonra Gôktürkler vd.) Orta Asya‟dan doğuya, Karadeniz ve Merkezi Avrupa‟ya kadar Büyük Gôçü 

dônemi baĢlamıĢtır. 
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M.Ö. IX-VII. Yüzyıllarda Sayan-Altay Göçebeleri / Prof. Dr. Leonid 
Marsadolov [s.526-532] 

 

Hermitage Devlet Müzesi Sibirya Arkeolojisi Bôlümü / Rusya 

Milattan �nce IX.-VII. yüzyıllarda batıda yani Yakın Doğu‟da ve Akdeniz‟de, güneydoğuda yani 

�in ve Hindistan‟da, geliĢmiĢ kôlemen devletler ortaya çıkmıĢtı. Bu ülkelerde ünlü, anonim 

siyasetçiler, erdemli insanlar ve dini kiĢilikler yaĢamıĢtır. Bu dônem dünya tarihinin en parlak 

dônemidir. Ġncil peygamberleri, Homer, II. Sargon, II. Nebukandenzer ve Midas gibi isimler bu çağa 

aittir. Yunanistan‟da “Ġlyada” ve “Odesa”, �in‟de “DeğiĢimler Kitabı”, ve Hindistan‟da “Vedalar” bu 

çağda ortaya çıkmıĢtır. 

Aynı dônemde, askeri demokrasi düzeninde yaĢayan ve sınıflı toplum düzeninin ôncüleri olan 

baĢka bir dünya daha vardır: Avrasya‟nın bozkırlarında yaĢayan gôçebelerin dünyası. Bu dônem, 

Kimmeryalılar, Ġskitler, Sakalar vb. gibi nispeten daha büyük ve tehlikeli gôçebe ittifaklarının oluĢumu, 

yükseliĢi ve düĢüĢü çağıdır. Arkeologlar, Avrasya gôçebelerinin gôrkemli anıtlarının çok az kısmını 

ortaya çıkarmıĢlardır: Sayan Dağları bôlgesinde Arzhan, Kazakistan‟da �ilikta ve BeĢar, Türkiye‟de 

Gordion, Kuzey Kafkasya‟da Kelerme, Bulgaristan‟da PiĢata Mogila vb. 

Bu dônemde Avrasya‟da tarihsel geliĢimin yônünü belirleyen yeni sosyal, ekonomik, siyasal ve 

ideolojik iliĢkiler oluĢturuldu. Kabileler ve kültürel ôgeler, doğudan batıya, batıdan doğuya ve 

güneybatıdan kuzeydoğuya eski ve yeni yollarla karĢı karĢıya geliyordu. 

Bu çalıĢmanın konusu, Sayan-Altay bozkırlarında bulunan gôçebe kabilelere ait anıtlar 

olacaktır. Bu kültür bôlgesi, Asya‟nın merkezinde yer alır (ġekil 1). Kazakistan ve Moğolistan‟ın 

yüksek dağlarında batıya ve güneye ve bu bôlgenin doğusuna ve kuzeyine uzanan bozkırlar bulunur. 

Dağlık bozkırların uzun kıĢı ve kısa yazı, milattan ônceki ilk bin yılda burada yaĢayan gôçebelerin 

ekonomik yapısını ana hatlarıyla ortaya koyar. Bu gôçebelerin temel kültürel ôgeleri, sahip oldukları 

anıtlar, mezarlar ve taĢ resimlerdir. 

Arzhan 

M. H. Mannai-Ool ve M.S. Griaznov yônetimindeki arkeolojik araĢtırma yolculuklarında, Tuva 

Cumhuriyeti‟nde, Arzhan yakınında bulunan ve Sayan-Altay bôlgesinin en büyük anıtı (ġekil 2) olan 

Arzhan anıtı (ġekil 2) ortaya çıkarılmıĢtır.1 Bu eski anıtın, coğrafi ve astronomi bakıĢ açısıyla oldukça 

uygun bir yere, Turan-Uyuk vadisinin merkezinde batı-doğu yônüne doğru kurulduğu tespit edilmiĢtir.2 

Bu bôlgedeki en yüksek dağlar, bu anıta gôre kuzeyde ve güneyde bulunurlar. Oysaki anıtın batı ve 

doğu bôlgelerinde, ay ve güneĢin doğuĢunu ve batıĢını yıl boyunca izleyebilmeyi olanaklı kılan daha 

küçük dağlar yer alır. Gômütün (anıt) “ıĢınlar”ının yônü ile ekinoks ve gün batımının astronomik 

değerlendirmeler açısından ônem arz eden dağın tepeleri ve çukurları arasında bazı iliĢkiler tespit 

edilmiĢtir. 
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Arzhan anıtı sadece cenaze merasimleri açısından değil, aynı zamanda Orta Asya antik 

kabilelerin dünyasını gôsteren bir model olması bakımından da ônemli bir nesnedir. �çlü dikey yapı, 

türbede kolaylıkla gôrülebilir: �st dünya taĢ yapılıdır, orta dünya (insan ve atların gômüldüğü) ikili 

ağaç tasarımına sahiptir; alt dünya ise zeminden oluĢur. Bu, dôrtgen/sekizgen yüzlü yatay bir yapıdır: 

Ana yônlerde dôrt bôlüm (Kuzey, Güney, Doğu, Batı) ve dôrt ara kesim bulunur. Türbenin doğu 

kısmını bahar mevsimiyle, diğer kısımları diğer mevsimlerle iliĢkilendirmek mümkündür: Kuzey yaz 

mevsimini, Batı sonbaharı ve Güney kıĢ mevsimini temsil eder. 

Akraba gôçebe kabilelerin reisi, karısı ve 8 kiĢi Arzhan türbesinin merkezine gômülmüĢlerdir 

(ġekil 3). Diğer gômülü kiĢilerin ikisi kuzeydoğuya, dôrt kiĢi güneybatıya gômülmüĢlerdir. Bunun 

nedeni astronomi bakımından ônemli günlerin yônleri olabilir. 

Arzhan türbesinin farklı bôlümlerine gômülmüĢ atların sayısı, muhtemelen belli bir sembolü ifade 

ediyor. Sadece aĢağıdaki rakamlarla ikiĢer kez karĢılaĢılmıĢtır: 2 (doğuĢ-batıĢ, gündüz-gece, ilkbahar-

sonbahar vb. zıtlıkları anlatır), 7 (ay haftası) ve 30 at (1ay). Gômülü atların büyük bir kısmı anıtın doğu 

tarafında yatmaktadır: 30+ 30+ 15+ 3+12= 90 at= 3 ay. YaklaĢık olarak 160 at ve 15-20 at kuyruğu 

merkez katın altına gômülmüĢler (yılın yarısı).3 

Dendrokronik incelemelere gôre bu anıt M.�. 808‟in Ağustos-Eylül‟ünde dikilmiĢtir.4 Bôylece, 

M.�. IX yy.da Sayan-Altay gôçebelerinin bir yılın günlerini ilkbahar gün dônümünden baĢlamak üzere 

saymaya baĢladıkları sôylenebilir. 

Arzhan, 1 atın 1 yıla ve Tanrı‟nın bir gününün insanların bir yılına eĢit olduğu Avrasya‟da ilk anıt 

olmakla birlikte tek değildir. Bu düĢünce, N. Veselovski tarafından ortaya çıkarılan Kuban türbesindeki 

toplam gômülü at sayısıyla da ifade bulmuĢtur: 360 at= 1 yıl (M.�. VI. yy., Ul‟sky aul), 30 at= 1 ay 

(M.�. IV. yy., Voronejskaya). 

Benzer düĢünceler, Saglu yerleĢiminin yakınlarında Tuva‟nın güneyinde, M.�. VIII-VII. yüzyılda 

dikilen Ulug-Horum anıtında da gôrülebilir. Fakat eğer Arzhan‟da türbenin “ıĢın”ları logaritmik olarak 

hesaplanmıĢsa, taĢlar Ulug-Horum‟da kullanılmıĢtır (ġekil 4). Gün doğumu ve gün batımı, Ulug-

Horum‟da astronomi bakımında ônemli günleri gôstermek için, 5. ġekilde gôsterilmiĢtir. Saglu ve 

Arzhan anıtlarında ortak bir düzenlilik vardır: Doğu ve Batı alçak bir ufka sahipken, Kuzey ve 

Güney‟de dağlar yer alır. 

Kara-Bom. Yapılan yolculuklarda Sayan-Altay bôlgesinin astronomi noktaları olduğu düĢünülen 

bazı anıtlarda araĢtırmalar yapılmaktadır. Bunların arasında Elo yerleĢiminin yakınlarında, Altay 

dağının merkezinde Semisart (Kara-Bom) yer alır.5 

Kara-Bom‟da en az beĢ anıt vardı. Anıtların en geniĢi dağlık bôlgenin yakınında Güneybatı‟da 

yer alır. Bu anıtlar küçüktü ve çapları 4-8 metreydi. Bu anıtların merkezinde 1-3 sütun vardı. 

Anıt merkezlerinin gôzlem noktası olarak kullanılmıĢ olmaları muhtemeldir (ġekil 6). Kara-
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Bom‟daki araĢtırmalar, türbelerin oluĢturulmasında bazı düzenlikler bulunduğunu gôstermektedir. 

Bunlar Kuzeydoğu ve Güneydoğu yônüne kurulmuĢlardır. Bôylece, gündoğumu ve gün batımında 

güneĢ ıĢınları bir türbenin üzerine düĢerken, diğer türbe uzun süre gôlgede kalır. �nemli astronomik 

ve topografik yônler, dağ tarafında ve türbenin bentlerinde, geniĢ taĢlara, levhalarla ve beyaz kuvars 

taĢlarla iĢaretlenmiĢtir. 

Bu gôzlem noktası dağın güneyine yerleĢtirilmiĢtir (ġekil 7). Bu noktanın astronomik meridyeni 

tam olarak Güneydeki tepenin üstünden geçer. Bôylece, 28 dereceyle düĢen her bir astronomik 

nesne ve en düĢük konuma sahip Ay en alçak durumda iken bu tepenin yüzeyini yalayarak geçer. 

Bu nokta, üç-dôrt oyuk ve düz kenarlı taĢlardan ve yanal duvarlardan meydana gelir. Bu 

oyukların her biri ôzenle hazırlanmıĢ ve kayanın üstündeki konumuna gôre belirlenmiĢtir. �rneğin, bir 

oyuktan güneĢin ve ayın doğuĢunu; diğer yônlerden; Batı‟da batıĢı ve üçüncü yônde Güney ufkunu 

vb. izlemek mümkündür. Bir bütün olarak, Kara-Bom‟daki “gôzlem” kayası, astronomik amaçlarla 

kullanılan antik zigurat planlarına benzemektedir. 

Ġnsan maskeleri ve sığ çukurlar (10-15 sm.), ônemli insanların kayaları üstüne ve duvarlara 

oyulmuĢ gôzlem noktalarına yamanmıĢtır (ġekil 7). Küçük oyuklar ve hayvan resimleri, ônemli 

astronomik ve topografik iĢaretler olarak taĢlara ve kayalara iĢlenmiĢtir. 

Farklı taĢ renkleri ve levhalar, farklı biçimlerin bileĢimi, kaya resimleri, anıtlar, gôzlem noktaları, 

Kara-Bom‟daki sistem içinde yer alır ve antik insanların doğal çevreyle, kosmosla olan iliĢkisini anlatır. 

Kara-Bom‟daki tapınak ve gôzlem noktası çok uzun zamandan beri varola gelmiĢtir. 

Avrasya‟nın Büyük Bozkır Yolundaki 

Sanatsal Ġmgeler 

100-200 yıldan sonra sanat tarzındaki farklılık, M.�. I. yüzyılda Avrasya imgelerinin ve 

nesnelerinin yapısını değiĢtirmiĢtir. Bu süreç, ilk ve daha sonraki dônemlerde yaĢanmıĢ olmalıdır. 

Kendi çağlarında yaratılan imgeler, oluĢturulurken ve yapılmalarına karar verilirken ahenkli ve 

sanatsal bir ôzelliğe sahiptiler. Bu tür ôykünme ôrnekleri sürekli talep edilmiĢtir ve farklı kiĢiler 

tarafından kopya edilmiĢtir. Fikirler, nesneler ve imgeler bir toplumdan baĢka bir topluma barıĢ, savaĢ 

ya da ticaret yoluyla ulaĢır. Bunlar, etnik olmayan uluslararası bir olgu olarak, geniĢ bir bôlgede 

siyasal sınırları aĢan, sanatın farklı ideolojik kôkenleriyle ilgilidir. 

Genel olarak, karmaĢık konular ve dekoratif motifler değil, bazı hayvan imgeleri kopya edilmiĢtir. 

Bir imge (konu, kompozisyon) kôkeninden uzaklaĢtığında, nihai noktalarda oluĢturulması zorlaĢır. Bir 

hayvan imgesi, komĢu bôlgelerde en çok ibadet edilen baĢka bir hayvan imgesiyle değiĢtirilirdi, fakat 

bir nesnenin iĢlevine ve maddi kullanımına bakmaksızın karakteristik nitelikler korunurdu. KuĢkusuz, 

birçok bôlgedeki eski tarzlar sonraki imgeler üzerinde iz bırakırdı.6 Fakat sanat geleneklerinin 

etkilerine rağmen yeni tarz imgeler kolayca tanınabilir. Küçük bôlgelerde iki ya da daha fazla tarz, 
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sanat ekolleri aynı zamanda var olmuĢtur. 

Farklı imgelerle ilgili çalıĢmalarda, sadece onların gôründükleri merkezleri ortaya çıkarmak değil 

aynı zamanda yayılma bôlgelerini de ortaya çıkarmak ônemlidir. Bir ôrnek olarak, tarz bakımından 

benzerlik gôsteren sadece kronolojik bir tabakayı inceleyeceğiz. Bu ôrneğin yer aldığı bôlge: Ordos-Ġç 

Moğolistan-Moğolistan-Tuva-Doğu ve Batı Altay-Tien ġan-Kafkasya-Anadolu ve Yunanistan‟dır (ġekil 

8).7 Birçok bilim adamı Ġran, Yunanistan ve Ġtalya‟da tarz açısından benzerlikler gôsteren sayısız 

resim ve vazolardan sôz ederler (ġekil 8: 13-16).8 

KomĢu ve orta bôlgelerde benzer imgeleri bulmak oldukça mümkün gôzükmektedir. Bütün bu 

imgeler, ortak bir tarzla birleĢtirilmiĢtir: toynaklarla dôrt ince paralel bacak. Doğulu imge grubu için en 

temel ôzellikler Ģunlardır: Dar bir yaka, dik açılı bir arkalık ve bir gôzün arkasında yer alan üçgen 

biçimli bir kulak. Batılı imgeler ayrık bir yaka, düz bir arkalık ve çok bol bir ônlükte oluĢur. Yakın 

bôlgelerin imgeleri benzerlik taĢır (bkz., kafalar, gôzler, ağızlar, kulaklar ve vücutlar). Doğu 

bôlgelerinde geyik ve elk (büyük boynuzlu geyik) imgelerine daha çok rastlanırken, batı bôlgelerinde 

at (Yunanistan) ve boğa (Ġran) imgelerine rastlanır. Sadece geyik, keçi ve at imgeleri değil, baĢka 

hayvan imgeleri de M.�. I. binyılda ve daha sonraları da Avrasya‟da yaygın olarak kullanılmıĢtır. 

M.�. I. binyılda Doğu ve Batı arasında benzer imgelerin yaygınlaĢmasını ônleyen en ônemli 

etken coğrafi engellerdir. Pasifik ve Atlantik sadece hikayelerde geçilirdi. Kuzey‟de nüfus seyrektir ve 

gôçebeler için hayvancılığa ve tarıma uygun orman alanları yoktur. Güney‟de çok sıcak çôller ve kôtü 

dağlık bôlgeler yer alırdı. Merkezdeki bozkıra ve orman-bozkır bôlgesine has nesneler, Kuzey ve 

Güney‟in uzaklarında bulunmuĢtur. 

Asya haritasına bakıldığında, Sayan-Altay-TiyenĢan-Pamir ve HindikuĢ dağlık bôlgelerinin NE-

SW hattında bulunduklarını gôrürüz. Muhtemelen gôçebelerin ana yolu, Sayan-Altay‟dan Orta 

Asya‟nın zengin tarım ülkelerine doğrudur ve Yakın Doğu da bu kuĢağın içinde yer alır. Daha 

sonraları “Ġpek Yolu” da buradan geçecektir. 

Büyük Bozkır Yolu‟nun en uzun hatlarından biri Avrasya “bozkır koridor”undan geçer. �in-

Ordos‟tan, Moğolistan-Sayan-Altay-Kazakistan-Aral Gôlü-Güney Sayan‟a; Hazar Denizi‟nin Kuzey ve 

Güney kıyılarından Kuban nehiri-Kuzey Kafkasya ve Kafkasyanın içlerine; Yakın Doğu ve Batı‟ya ya 

da daha düz bir hat olan Sayanlar‟dan Volga nehiri bôlgesi boyunca Ukrayna-Bulgaristan-Macaristan-

Yunanistan-Fransa‟dan Atlantik Okyanusu‟na doğru uzanır. 

Kesinlikle savaĢ, zafer kazanmak ve daha baĢka nedenlerden kaynaklanan gôç amaçlarına 

bağlı olarak bu yolların farklı seçenekleri kullanılabilir. Benzerlikler, genellikle bu hatlar boyunca 

ortaya çıkan sanatsal ve karmaĢık araçlarda ortaya çıkmıĢtır. 

AraĢtırmalar, M.�. IX. ve VII. yüzyıllarda ve ôzellikle VIII. yüzyılda Yunan ve Ġran imgelerini farklı 

yollardan ortaya koyar. Arzhan anıtı bu son dôneme yakındır.9 Bu benzer imgelerin yayılma yônünü 

Doğu‟dan Batı‟ya veya Batı‟dan Doğu‟ya imiĢ gibi yorumlamak aceleci bir tavır olur. Tarihsel olarak 
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Arzhan anıtının benzerleri, Bulgaristan‟da Ptiçata Mogila ve Güney Sayanlar‟da taĢ yapılı Gumarovo 

mezar bentlerin içinde ortaya çıkartılmıĢtır. Fakat kazıyı yapan yazara gôre bunlar anıtın yapımı 

sırasında konulmuĢ olabilir. 

Sadece yüksek sanatsal imgeler değil, aynı zamanda ilerlemeci düĢünceler de Avrasya‟nın 

Büyük Bozkır Yolu boyunca yayılmıĢtır. Bu bakımdan kozmolojik düĢünceler büyük değere sahiptir ve 

daha çok yazılı kaynaklarda, taĢ yapılarda, kaya resimlerde, mezarlarda, aynalarda vb. eserlerde 

ifade edilmiĢtir.10 Son zamanlarda Buktarma‟daki bronz ayna, bulunduğu mekan, semantiği ve 

zamanı bakımından tekrar ôzel ilgi konusu olmuĢtur. 

Buktarma aynası yuvarlaktır, çapı 3,7 cm., inceliği 0,25-0,3 cm.‟dir ve biraz içe büküktür (ġekil 9: 

1). Aynanın ôn yüzü iyi parlatılmıĢtır. ġu anda aynanın büyük kısmı pasla kaplıdır. Arka yüzün 

ortasında bir ilmik yeri vardır. Kulp bôlgesine beĢ geyik ve bir Asya keçisi olmak üzere altı tane 

hayvan resmi yerleĢtirilmiĢtir. Antik usta, hayvan resimlerini aynaya yerleĢtirmek için model olarak 

muhtemelen balmumu, kil, yumuĢak taĢ vb. Ģeylerle oluĢturulan bir kalıp hazırlamıĢ, bôylece imgenin 

negatifini oluĢturmuĢtur. Ġmgelerin “pozitifleri”, yani hayvan imgelerinin dıĢbükey kalıbı, aynaya 

bundan sonra iĢlenmiĢ değildir. Buktarma aynası, M.�. VIII. ve VII. yüzyıllara rastlar.11 Hayvanlar 

profilden yansıtılmıĢtır ve tarz olarak Sayan-Altay ve Moğolistan‟da bulunan taĢ geyiklere ve kaya 

resimlere benzemektedir. M. S. Gryanzov, taĢ geyikleri inceledikten sonra der ki, çizimler, ôncelikle bir 

taĢın ucuna boya ile yapılmıĢ, daha sonra taĢın dıĢ yüzeyine iĢlenmiĢtir. Antik “sanatçı” bir geyik 

figürünü gôzden baĢlayarak çizmeye baĢlardı, daha sonra buna bir gôvde, bir burun, boynuzlar ve bir 

kulak eklerdi.12 Keçi ve geyik imgelerini aynalara çizme çalıĢmaları kalıba dôkülürken aynı sırayı 

izlerdi. Gôz bütün çizimin ana noktasıdır ve usta ilk kez onu çizerdi (ġekil 9: II). Bu, yapılan 

büyütmelerde ortaya çıkan ve gôzün hayvanın boynu ve kafasıyla kuĢatıldığı gerçeğiyle 

doğrulanmıĢtır. 

Usta, gôzü yaptıktan sonra hayvanın bedenini ve kafasını çizerdi. Bir geyiğin bedenini kesiksiz 

çizmek çok zordur. Durma noktaları Ģunlardır; arka tarafta dik açılar, belirgin bir karınla birlikte geyiğin 

baldırları, bedenin alt kısımlarını gôsteren bir çizgi ve gôzün diğer tarafına yerleĢtirilmiĢ bir hayvan 

baĢını belirten çizgi. �izgiler, burunla ya da geyiğin gôzüyle birleĢtirilmiĢtir. Küçük keskin toynaklarla 

biten dôrt paralel bacağa gôvde eklenmiĢtir. Geyik boynuzlarının çizilme teknikleri çok ilgi çekicidir. S-

biçimli boynuzlar ve onun ôn uzantısı bağımsız olarak yapılmıĢtır ve daha sonra düzgün ve dik 

çizgilerle gôzle birleĢtirilmiĢtir. Tepesi altta olan üçgen biçimli kulak gôze ek olarak ve kuyruk arkaya 

çizilmiĢtir. Bu tür sanatsal yôntemlerin düzeni, çizim ve gôvdenin farklı parçalarının birleĢtirilmesi 

esnasında birleĢtirme ve durma noktalarının tespit edilmesiyle doğrulanabilir. 

Bir keçinin resmedilmesi yôntemi bir geyiğin çizilmesine benzer. Keçinin bir gôzü, baĢı, bir 

kulağı ve bacakları, bir geyiğin profiline benzer Ģekilde yapılırdı. Fakat bazı farklılıklar da vardı; 

keçinin gôvdesi daha kısa yapılır, kuyruk ve baldırlar olmazdı. Arka taraf ve baldırlar bir çizgi ile 

belirtilirdi. �ok büyük ve kalın çizilen keçi boynuzu arka tarafın ortasına kadar uzatılırdı. �ncelikle 

boynuzun üst tarafı yapılırdı, çünkü alt kısımların üst kısımla birleĢtiği yerde boynuzlar kalınlaĢırdı. Bu 
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iri boynuzlar hem Asya hem de bezor geyiklerinin sahip olduğu ôzelliklerdir. 

Aynadaki hayvanların diziliĢi uyumlu bir kompozisyon oluĢturur. Ayna düzgün bir daire 

biçimindedir ve ortası kulplar arasındadır. Aynanın üzerindeki hayvanlar, daire boyunca sıralanmıĢtır 

ve eğer dairenin ortası baz alınırsa, hayvanlar eĢit mesafelere yerleĢtirildiğinde bôyle bir uyumun elde 

edilebileceği sanılabilir. Fakat dikkatli bir incelemeden sonra hayvan gôzlerinin aynı daire üzerinde yer 

almadığı ve dairenin merkezine eĢit mesafede bulunmadıkları ortaya çıkar. Keçinin ve geyiklerin 

gôzleri iki yay üzerine oturtulmuĢtur ve yarı çapları eĢittir (herbiri 5,2 cm), fakat yayların merkezi sapın 

en üst ve en alt noktalarına yakın iki farklı noktada bulunur. 

Ayna dikkatlice incelendiğinde, hayvan gôzlerinin farklı boyutlara sahip oldukları gôrülür. En 

ônemli noktaları A‟dan J‟ye harfleriyle gôsterelim (ġekil 9-III). Büyük gôzlü (C, E, G noktaları) ve 

küçük gôzlü (D, F, H noktaları) hayvanlardaki değiĢiklikler gôzlemlenebilir. 

ġekiller tablosu var 

 Ortada küçük bir gôzün olduğu iki büyük gôz (C, D, E) noktaları, A noktasında yayın 

merkezinde yer alır. Ortada büyük bir gôzün olduğu iki küçük gôz (F, G, H noktaları), A‟ noktasında 

ters yayın merkezinde yer alır. Büyük gôzlü geyikler gôvdelerde yer alan en geniĢ boyutlardır. 

Aynanın değiĢik iĢlevleri vardır. Günlük olarak kullanılan bir nesne, kôtü ruhları kovan sihirli bir 

araç ve sahibine mutluluk getiren bir nesne olarak değerlendirilebilir. Birçok insan aynayı asıl 

takvimin, evrenselin bir küçük kopyası olarak değerlendirmiĢtir.13 Ġktisadi ve dini faaliyetlerde bulunan 

halklar için büyük ôneme sahip olan bu takvim fikri kôklerinden çok uzaklaĢmıĢ da olsa çok yaygındır. 

Geyik, güneĢ ve ayna iliĢkisinin M.�. I. binyılda varolduğu birçok arkeolog tarafından kabul 

gôrmüĢtür.14 Kesintisiz bir dairesel zincir izleyen hayvanlar, sonsuz dôngüyü ifade etmektedir. S-

biçimli boynuzlar ve geyiklerin gôvdeleri aynı düĢünceyi ortaya koyar. 

Aynadaki hayvanlarla ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda mümkün yorumlardan 

birini yapabiliriz. Belirttiğimiz gibi bir yayın üzerindeki üç hayvanın gôzleri, diğer yayın üzerinde 

bulunan hayvanların gôzleriyle tenakuz oluĢturmaktadır. Gôzlerin bôyle oluĢturulmasının bir nedeni 

olmadığını sanıyoruz. Bir yayın üstüne gün doğumu noktaları (C, D, E) ve diğer yayın üstüne gün 

batımı noktaları (H, G, F) yerleĢtirilirse, muhtemelen D ve G geyikleri, genellikle aynı düz çizgi 

üzerinde yer alan ilkbahar ve sonbahar ekinoksları günlerinde, gün doğumu ve gün batımı noktalarıyla 

birleĢecektir. Bôyle bir durumda C geyiği gün doğumu noktası ve H geyiği yaz gün dônümünün 

günbatımı noktası olacaktır. E geyiği ve keçi kıĢın gün doğumu ve gün batımı olacaktır. Keçi neden 

kıĢ gündônümünün günbatımında yer alıyor? Sambatsar takvimine gôre (M.�. II. Binyılın sonu ve I. 

Binyılın baĢı), kıĢ gündônüm noktası, Oğlak (Capricorn) burcunun uluslararası ismine tekabül eden 

Makar burcundadır.15 Modern astrolojik düĢünceler de Oğlak uydusuyla kıĢ dônemini iliĢkilendirirler. 

Bundan dolayı, ayna üzerinde geyikler arasında bir keçinin bulunuĢunun bir nedeni yoktur ve sadece 

fazladan bir geyiğin imgesini çizebilecek yerin kalmayıĢıyla açıklanamaz. Keçi yılın bitiĢini anlatır 
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gibidir. Bundan sonra güneĢli günler kapıdadır. Belki bu dünyanın felsefi-matematiksel algılayıĢını 

gôsteren kutsal bir iĢarettir. Buktarma aynası tam bir “hayvan” takvimi değildir, eksiktir çünkü sadece 

iki asıl hayvan-ibeks (keçi) ve geyik diskin üzerinde bulunmaktadır. Tam takvim, Kelermes‟teki aynada 

mevcuttur.16 Buktarma aynası Kelermes aynasından daha eskidir ve M.�. VII. yy.‟ın ortalarına denk 

düĢer.17 Ortak Avrupa-Asya kutsal zaman-mekan fikri, bunların temelinde yer alır ve bunlar eĢyaların 

merkezine konulmalıdır. 

M.�. IX. yy.‟da ortaya çıkan ve daha sonraları iĢleyen Avrasya‟nın Büyük Bozkır Yolu, ônemli 

düĢüncelerin, ahenkli sanatsal imgelerin, geliĢmiĢ teknolojik yeniliklerin, silahların, at koĢum 

takımlarının, vb. Ģeylerin dünyaya daha hızlı yayılmasını sağlamıĢtır. Atların binek olarak ve 

yarıĢlarda kullanılması kabilelerin farklı düzeylerdeki sosyal, siyasal ve iktisadi ôrgütlerle 

karĢılaĢmasını hızlandırmıĢ ve artırmıĢtır. Dinsel, siyasal, etnik, ticari ve diğer yasaklar, sadece farklı 

tarzlardaki imgelerin buluĢmasını engellememiĢ, aynı zamanda kendi çağlarını aĢan fikirlerin daha az 

çalıĢılmasına neden olmuĢtur. 

M.�. VIII. ve VII. yy.‟larda Altay, Tuva ve Kuzeybatı Moğolistan nüfuslarının kültürel-politik bir 

bütün oluĢturdukları düĢünülmektedir. M.�. VI. yy.‟ın ilk yarısında, bu bôlgelerde nüfusun dağılmasını 

sağlayan ônemli değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. Sayan ve Altay dağlarında ve Moğolistan‟da yaklaĢık 

olarak M.�. VI. yy. dolaylarında taĢ geyikler ve kheregsurs dikme geleneği ortadan kalkmıĢtır.18 Altay 

bôlgesinde birden bire ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen yenilikler, M.�. VII. yy.‟ın sonları ve VI. yy.‟ın 

baĢlarında Anadolu‟dan buralara yeni bir askeri gôçebe grubun gelmesiyle açıklanabilir. 
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Eski Çin Kültürü ve Türkler / Prof. Dr. Wolfram Eberhard [s.533-539] 

 

çin denildiği zaman birçok insan, memleketi düĢman taarruzlarından ve dıĢardan gelen bütün 

kültür tesirlerinden ayıran �in seddini hatırlarlar. �in, bizim için kendi içinde ve kendi kendine tekamül 

eden kapalı bir kültürün timsalidir. �in kültürünün bu tasviri artık bugün için doğru değildir. �in 

hakkında düĢündüklerimiz son on sene zarfında tamamiyle değiĢmiĢtir. Bu yazımızın gayesi, �in 

hakkındaki yeni ilmi mütalealar üzerinde konuĢmak,1 en mühim noktaları tebarüz ettirmek ve bilhassa 

�in‟in aydınlanması için Türklerin bu sahada oynadıkları rolün ehemmiyeti ile ilgili olan problemleri 

izah etmektir. Bununla aynı zamanda Türklerin en eski tarihlerine de temas etmek zorunda kalıyoruz. 

Bunu sôylediğim zaman anlaĢmazlığa sebebiyet vermemek için biraz izahat vermem lazımdır. Ben 

Türklerin ilk yurtlarının doğu Asya olduğunu iddia etmek istemiyorum. Fakat bugün Türklerin ve 

Türklerle akraba kavimlerin, M.�. 3. bin yılda, hatta Neolitik devirde Orta Asya‟nın Doğu kısımlarında 

yaĢadıkları bir hakikattir. Bu Türkler de tıpkı Türk ırkına mensup diğer kavimlerle Anadolu‟da yaĢayan 

ve Asya‟nın diğer kısımlarından Anadolu‟ya hicret eden Türkler gibi bugünkü Türklerin ecdadlarıdır. 

Bunların tarih ve kültürlerinin incelenmesi, Türk tarih ve kültürlerinin incelenmesi demektir ve bu ulusal 

bir ôdevdir. Orta Asya‟da Türkleri hakkında elde ettiğimiz en eski malumat ve zaten Türkler hakkında 

mevcut en eski bilgiler �in kaynaklarından alınabilir. Bunu yapmak bu memlekette Sinolojinin 

vazifesidir. Bunun nasıl yapıldığından yazımızın sonunda bahsedeceğim. 

*** 

�inlilerin dünyanın en eski kültür milleti oldukları ve arkalarında 5000 senelik bir kültür devri 

bulunduğu birçok defalar sôylenmiĢtir. Bu fikir bu Ģekilde artık doğru değildir. Tabii �in, 

haritalarımızda gôsterilen coğrafi bir mıntaka olarak ele alınacak olursa Akadlar ve Sümerler kadar 

olmasa bile yine çok eski bir kültüre sahiptir. Fakat 4000 sene evvel orada mevcut olan kültür, bizim 

bugün gôrdüğümüz �in kültürü değildir. Tıpkı Bugünkü Ġtalya Eski Roma Ġmparatorluğu‟nun aynı 

olmadığı gibi, Bugünkü Ġtalya, eski Roma Ġmparatorluğu‟nun da üzerinde bulunduğu coğrafi 

mıntakadır, fakat insanları aynı değildir ve kültürleri de eski Roma kültürünün devamı değildir. 

Memlekete yeni kavimler gelmiĢ, yeni kültürler nüfuz etmiĢ ve netice tamamiyle yeni ve kendisine has 

bir Ģekil almıĢtır. 

�inliler bize, tarihi devirler için umumiyetle iyi ve kullanılabilen birçok tarihi eser bırakmıĢlardır. 

Eski tarihleri için uğraĢmıĢlar ve hatta M.�. I. yüzyılda en eski devirleri tasvire çalıĢmıĢlardır. Bu 

tasvirin üzerinde zamanla uğraĢılmıĢ ve nihayet birçok muahhar tarihlerde ve Avrupa dillerindeki 

tercümelerde gôrüldüğü üzere tesbit edilmiĢtir. Tasvir, �in tarihinin baĢlangıcında halka, kültürü 

ôğreten birçok akıl ve ahlaklı Ġmparatorlar gôsteriyor. Bu Ġmparatorlar evlenmeyi, giyimi, yazıyı 

vesaireyi, yani kısaca yüksek bir kültür için lazım olan her Ģeyi icat ettiler; ekseriya 100 yıldan fazla 

icrayı hükmettiler. Bu devirlerde harp yoktur ve mes‟ut bir devir hüküm sürmektedir. Ancak sonradan, 

bizde Ģimdi mevcut olan kôtülükler, harpler, ahlaksızlıklar, cinayetler, kıtlık ve sefalet yavaĢ yavaĢ baĢ 
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gôstermiĢtir. Bütün bu Ġmparatorların saltanat sürdükleri tarihler de veriliyor ve yeni icatlarda 

bulundukları zaman bundan bahsediliyor. Her Ģey gayet mantıkî ve sarihtir. 

Yeni araĢtırmalar bu güzel hayali tamamiyle bozmuĢtur. Bugün artık bunların hiç birine 

inanmıyoruz. Kazılar bize yazının E.E. 3. bin yılın baĢlangıcında icat edilmeyip ancak M.�. 15. 

yüzyılda icat edildiğini gôsteriyor. �ünkü M.�. 15-10. yüzyıllar arasındaki yazı daha çok iptidaidir ve 

bu kadar uzun bir tekamül devresi geçirmiĢ olamaz. Eski masal araĢtırmalar ve din tarihi bize eski 

Ġmparatorların hakiki Ġmparator olmayıp, ancak sonraları �in alimleri tarafından insan ve Ġmparator 

Ģekline sokulan tanrılar oldukları gôstermiĢtir. Biz bugün kati olarak tanrı olan bu Ġmparatorlara hangi 

bôlgelerde tapıldığını biliyoruz; bu tanrılar hakkında mufassal malumat veren birçok eski kanaklar 

bulduk. Etnoloji bize “evlenme”, “giyim” gibi Ģeylerin bir Ġmparator tarafından icat edilmediğini, fakat, 

insanlığın, pek çok devirler evvel bunları icat ettiğini gôstermiĢtir; sonra Etnoloji bize yine en eski 

devirlerde, baĢlarında bir hükümdarla memurların bulunduğu bir devletin hiçbir yerde bulunmadığını, 

bunun bugün bildiğimiz ve o zaman �in‟de mevcut olduğunu gôrdüğümüz ilk merhaleler üzerine 

kurulmuĢ olan muahhar bir geliĢme olduğunu ôğretmiĢtir. Astronomi riyazi hesaplarla takriben M.�. 

1000 yılına kadar �in kaynaklarında verilen tarihlerin yanlıĢ olduklarını isbat etmiĢtir.2 Burada bahis 

mevzuu olan tarihler, tarihi devirlere ait olmayıp Ġsa‟nın doğduğu yıllarda ve hatta daha sonraları 

yaĢamıĢ olan �inli alimlerin hesaplarının neticeleridir. Astronomik bilgileri çok olan bu bilginler, eldeki 

pek az malumatla ve kendi bazı fikirleri ile bu pek eski zamanlarda yaĢamıĢ olan kralların ne zaman 

yaĢadıklarını hesaplamağa çalıĢtılar. Fakat astronominin bugünkü kadar tekamül etmemiĢ 

olmasından hesaplarında bazı hatalar mevcuttur. Büyüklüğü hesap edilebilen bu hatalar tarihlerde 

gôze çarpmaktadır. Ben burada bunlardan fazla bahsedemiyeceğim, fakat bugün tarihen doğru 

olmadıkları her hususta gôrülüyor. 

Fakat, tarihi devir ne zaman baĢlar? M. �. 1400-1050 arasındaki zamanı teĢkil eden ve “Shang-

devri” denilen çağla baĢlar. �ünkü bu devri hem kazılardan ve kazılarda bulunan vesikalardan ve hem 

de klasik �in edebiyatından biliyoruz. 1927 yılından beri Shang sülalesinin hükümet merkezinde 

kazılar yapıldı ve bunların evvelce nasıl yaĢadıkları hakkında bugün, oldukça kati malumat elde 

edilmiĢtir. Bundan ôncekilerinden emin değiliz ve çoğu da yarı efsanevidir. Shang devrinden ônceki 

çağlar Neolitik devre aittir. Shangların hükümet merkezinde yapılan kazılar bize vakıa Shang 

kültürünün sonraki �in kültürü ile birçok noktalarda aynı olduğunu, fakat �in kültürün basit bir ilk 

merhalesi olmayıp baĢka karakterde bir kültür olduğunu gôstermiĢtir. 

Arkeoloji tetkiklerinden elde edilen neticeler ile ve Etnolojinin de yardımı sayesinde en eski �in 

kültürü meselesine temas edilmiĢ; bu suretle �in kültürünün teĢekkülü hakkındaki yeni gôrüĢler 

vücude gelmiĢtir. 

*** 

Bu yeni mütaleaya gôre bir “�in” kültüründen ancak M.�. 1050 yılından itibaren bahsedebiliriz. 

Bundan ôncekilerin hepsine “proto-�in” yahut buna benzer bir isim verilir. 
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M. �. 3. yüzyılda coğrafyada �in adını alan bôlgede ne bir birlik teĢkil eden �in kültürü ne de bir 

vahdeti olan bir �in nüfuzu vardı. Fakat bunun yerine muhtelif �in kültürleri ile muhtelif kavimler 

bulunuyordu. Bugün bu bôlgede 20 büyük halk grubu tefrik edilebiliyor, fakat bunlar büyükçe 

gruplardan müteĢekkil bir sıra halinde toplanabilir. En mühimleri aĢağıdakilerdir; bôlgenin doğu 

Ģimalinde bizim bugün �in dediğimiz yerde bugünkü Mançuların ecdadı olan Tunguzlar yaĢıyordu. 

Bunlar iptidai kültür kavmi idiler. Kısmen avcı, fakat kısmen de ehli hayvan ve bilhassa domuz 

beslerler (Tunguz kelimesinin Türkçesi domuz kelimesi ile karabeti hiçbir suretle tesadüfi değildir. 

Tunguzlar için domuz tipik bir hayvandır; halbuki Türkler bütün tarihleri boyunca, hatta Ġslamiyet‟ten 

evvel hiçbir zaman domuz beslememiĢlerdir). Tunguzların batısında bugünkü Moğolların ecdadı olan 

Moğollar yaĢarlardı ve bunlar bilhassa sığır beslerlerdi. Fakat bugünkü Moğollar gibi yalnız 

Moğolistan‟da değil, ta �in‟in içlerine, Sarı ırmağa kadar yayılmıĢ olarak yaĢarlardı. 

Bunların da batısında, bugünkü Türklerin ecdadı oturuyordu. Büyük Huangho dirseğinin içinde 

bizim bugün Ordos dediğimiz bôlgenin batısında olan Kansu eyaletinde ve cenupta Wei nehrine kadar 

uzanan yerlerde yaĢarlardı. Onları ilk tanıdığımız en eski zamanlarda bile bilhassa at yetiĢtirirler ve 

inanlarla hayvanların kıĢlık yiyimlerini temin için ziraatla meĢgul olurlardı. “Gôçebe” kavimlerin yalnız 

hayvan besledikleri gibi fikirlerden ayrılmamız lazımdır. Hemen bütün gôçebeler kıĢlık yiyeceklerini 

temin maksadı ile ziraat ile de meĢgul olmak zorundadırlar ve bunu yapmıyan kavimler de istisna 

teĢkil ederler. Bu en eski Türklerden ilerde tekrar bahsedeceğiz. 

�in‟in batısında en eski zamanlardan beri Tibetliler otururlardı. Yalnız bugün yaĢadıkları 

bôlgelerde değil, fakat �in‟in içlerine kadar uzanırlardı. Bu Tibetliler bilhassa koyun beslerler ve 

koyunları için dağları tercih ederlerdi. Türkler ise ovalarda yaĢamağı sevdiklerinden Türklerle 

Tibetlilerin bir arada oturdukları büyük sahalar vardı; yani ovalarda Türkler, dağlarda da Tibetliler 

yaĢarlardı. Bazan bunların karıĢtıkları da vaki olmuĢtur ve Ġsa‟nın doğum yıllarında birçok Türk-Tibet 

melez kavimlerine tesadüf ediliyor. Muhtelif kültüre sahip olan kavimlerin karıĢmalarını araĢtırmak 

modern Etnolojinin en mühim problemlerinden biridir ve bôyle araĢtırmaların neticeleri bizim 

meselelerimiz için çok ehemmiyetlidir. 

Bugünkü �in‟in cenubundaki bôlgede muhtelif kültürler taĢıyan muhtelif kavimler yaĢıyorlardı. 

Bu cenup kavimleri Ģimal kavimlerinden bariz bir Ģekilde ayrılmaktadırlar. ġimal kavimlerinin 

ekonomisinde hayvan beslemek en mühim rolü oynar; cenup kavimlerinde ise bilhassa ziraat 

ehemmiyetlidir, fakat ziraatin de iptidai bir Ģekli olan yakma suretiyle yapılan ziraattir. Bu nevi ziraatte 

dağların yamaçlarındaki ağaçlarla çalılar yakılır ve geri kalan küle nebatlar, bilhassa kôkünde yumru 

bulunan nebatlar ekilir. Cenup kültürüne ait olan Tailar çok sulak ovalara da nebatlar ekmeğe 

baĢlamıĢlardır. Bu Tailar ilk defa olarak pirinç ekmeği icat etmiĢlerdir. Pirinç ziraatinin cenup �in‟den 

Hindistan‟a ve oradan da batı Asya‟ya ve cenup Avrupa‟ya yayılmıĢ olması ihtimal dıĢında değildir. 

Pirinç eken Tailar bugünkü Siyamlıların ecdadıdırlar (bu memlekete onun için bugün de Tailand 

deniliyor). Fakat aynı zamanda bugünkü �inlilerin de en mühim cetleridirler. Sizi ĢaĢırtmamak için 

cenup kültürlerinden fazla bahsetmiyeceğim. Yalnız yine cenup kültürlerinden biri olan ve �in‟in doğu 

cenup kabilelerinde bulunan Yüeh kültürünü zikredeceğim. Bu Yüeh kültürü bir gemici kültürü idi ve 
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oldukça yüksekti. Yüehlerin gemicileri yalnız cenup �in ile Hindiçini‟nin bütün sahillerinde değil, aynı 

zamanda cenup Japonya ile Kore‟de de müstemleke teĢkil etmiĢlerdir. Kore, �in ile Japonya arasında 

bir bağdır ve Japonya ile cenup �in arasındaki dıĢ benzerlikler gibi iki taraf kültürlerinin müĢabeheti 

Yüehlerin müstemleke teĢkil etmelerinin neticeleridir. Diğer taraftan Hindiçini‟ye hicret etmiĢ olan 

Yüehler değiĢerek Hollanda adalarındaki yerlileri teĢkil eden Malayenler olmuĢlardır. Bôylece cenup 

�in‟deki vaziyet yalnız Japonya ve Hindiçini‟deki etnik vaziyet değil, Avustralya‟ya kadar bütün 

adalardaki etnik vaziyeti de izah etti. Ben burada fazla tafsilata giriĢemiyeceğim fakat size bu 

araĢtırmaların pek çok neticeler verdiğini gôstermek istedim. 

Demek ki takriben M.�. 2500‟de bugünkü �in‟in bulunduğu bôlgelerde halkın vaziyeti bôyle idi. 

ġimdi siz, o halde �inlilerin kendileri nerede idiler, diye soracaksınız. Bugün buna Ģôyle cevap 

veriyoruz: Onlar henüz mevcut değildiler, tıpkı bundan 1400 sene evvel Fransızların henüz mevcut 

olmayıp onların yerine bilahare Fransız olan bir çok kabile ve kavimlerin bulunduğu gibi. Mevcut olan 

bütün yüksek kültürlerin üzerinde yapılan araĢtırmalar, bunların hiçbirinin kendiliğinden vücuda 

gelmediğini gôstermiĢtir. Dünya yüzünde gôrdüğümüz ve yakından tetkik ettiğimiz bütün yüksek 

kültürler, muhtelif kültürlerin birbirlerinin üzerine olan tesirlerinin mahsulüdür. Eğer bu bôyle olmasaydı 

o zaman yüksek kültüre sahip olan kavimlerin diğerlerinden daha kabiliyetli bir ırka mensup olduklarını 

kabul etmek lazımdı. Bu vakıa müteaddit defalar iddia edilmiĢtir, fakat Ģimdiye kadar hiç bir suretle 

ispat edilmemiĢtir. Hatta modern psikolojinin verdiği neticeler bunun aleyhindedir.3 

O halde bugün, M.�. 2500‟de Ģimdiki manada �inlilerin henüz mevcut olmadıklarını sôylüyor ve 

buna mukabil �inlilerin yaĢadıkları bôlgelerde yukarıda kısaca bahsettiğimiz muhtelif kavimerin 

yaĢadıklarını iddia ve ispat edebiliyoruz. Umumiyetle kavimler yalnız ve yarı olarak yaĢamazlar. Ġptidai 

kavimler bile sulh halinde iken veya harp dolayısiyle birbirleri ile münasebette bulunurlar. Bu 

münasebetlerdeki karĢılıklı tesirler sathi kalmaz, birbirlerinin kültürlerine müessir olurlar. Eskiden 

kavimlerin arasındaki bu münasebetlerin yalnız harple temin edilebildikleri zannolunurdu. Bôylece bir 

kavim diğerine hücum ederek onu ezerdi. Fakat bunun her4 zaman bôyle olması icap ettiği ve iyi 

Ģartlar altında da temaslar yapıldığı hatta bu temasların ôtekiler kadar ehemmiyetli olduklarını 

gôsteren bir çok misaller vardır. �in tarihinde bu misallere çok tesadüf ediyoruz. 

O halde baĢlangıçta anlatılan ayrı ayrı kültürler, zamanla münasebelerini gittikçe daha fazla 

arttırmıĢlardır. Bu bilhassa bütün kabilelere ait müstemleke yahut bir geçit bôlgesi olan yerlerde daha 

Ģiddetli olmuĢtur. Eski �in‟deki müstemleke bôlgeleri Sarı ırmak ile Yang-tse‟nin mansabı idi. Bu 

mansap bôlgeleri suların çekilmesi ile hasıl olan yerlerdir ve tarihi devirlerde bile Hopei eyaletinin yani 

bugünkü Pekin‟in bulunduğu eyalet tamamiyle bataklık ve gayrı meskundu. 

Nehirden kazanılan arazi gittikçe büyümekte ve etrafında yaĢayan kavimlerin bir kısmı ile 

muhtelif muhacirler en yakın münasebetlerde bulunuyorlar, ġimal �in ovalarının kenarında cereyan 

eden bu hal Yang-tse‟nin deltasında cereyan etmiĢtir; burada Sarı ırmakta olduğu gibi yeni bir kültür 

teĢekkül etmiĢtir. Diğer taraftan Kansu eyaletinden çıkıp doğuya akarak Shensi eyaletinden Sarı 

ırmağa dôkülen Sarı ırmağın tali kolunu teĢkil eden Wei nehrinin vadisi de bir geçit bôlgesi idi. Nehir 
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vadisinin cenubu geçilemeyen dağlarla ôrtülüdür, bunun Ģimalinde istep ile çôl vardır. Vadi çok 

zengindir. Doğu Asya ile Orta Asya arasındaki yegane geçidi teĢkil eder. Onun için bu nehir vadisi en 

eski zamanlardan beri kavimlerin doğudan batıya ve batından doğuya akmalarına bir geçit teĢkil 

etmiĢtir. Bu geçit bôlgelerinde halk arasında en yakın temasları temin eden “etnik geçit”ler 

bulunmaktadır. O halde �in‟de bugünkü bilgimize nazaran yüksek kültürün teĢekkülüne yarayacak 3 

bôlge vardır. Her 3 bôlgede de hakikaten bôyle yüksek kültürler teĢekkül etmiĢtir. Yang-tse‟nin 

deltasında teĢekkül eden kültür bizim için çok mühim olmadığından bundan fazla bahsetmiyeceğim. 

�ünkü bu yukarıda bahsedilen Yüeh kültürü bilhassa Japonya ve Hindiçini için ehemmiyetlidir fakat 

�in için bôyle değildir. 

Huangho‟nun deltasında vücuda gelen kültür daha mühimdir. �ünkü zıraatları için çok elveriĢli 

olan ve yeni teĢekkül eden vadilere cenuptan Tailar muhaceret etmiĢlerdir. Bu yeni vadilerin 

kenarlarındaki ormanlara yine bir cenup kavmi olan avcı ve toplayıcı Yaolar yerleĢmiĢlerdir. Domuzları 

için rutubetli vadilerle ormanları ideal bir yer adden Tunguzlar da Ģimalden gelmiĢlerdir. Bôylece her 3 

unsurun ve bunları meydana getiren cüzülerin vazih bir Ģekilde gôrüldüğü bir kültür meydana 

gelmiĢtir. Bulunduğu yerin adıyla ilgili olarak buna lungshan kültürü deniyor. Bu takriben M.�. 2000 ile 

M.�. 1600 yılları arasında mevcut olmalıdır. Bu zıraatçı bir kültürdü ve iskan Ģekilleri Eski Anadolu 

yerlilerininkine benzerdi. Hôyükler üzerinde otururlardı. �amurdan ve kerpiçten yapılmıĢ olan evleri 

vardı. Fakat kôylerinin etrafını duvarla çevirmek zorunda idiler, çünkü iki büyük düĢmanları vardı: 

Birisi yeni teĢekkül eden arazinin kenarındaki dağlarda yaĢayan dağ kavimleri ve bilhassa yukarda 

bahsedilen ve cenuptan gelen Yaolar ki bunlar �in‟in cenubunda bu gün el‟an yaptıkları gibi 

soygunculuk akınları yaparlardı; diğeri ise Ģimalden gelen Türk-Moğol atlıları idi. Bunlar suvari ve harp 

arabaları için bu büyük vadilerde iyi bir saha bulmuĢlardı. Bôylece tarih boyunca Ģimali �in‟de bu 

güne kadar yaptıkları gibi atlarıyle süratli taarruzlarda bulunabiliyorlar. 

Bu Türk-Moğol kavimlerinin (bunların ikisinden, aynı olmadıkları ve yalnız kültürleri benzediği 

halde aynı imiĢler gibi bahsediyorum; Ģimdiye kadar mevcut kaynaklarımız bunları kat‟i olarak 

ayırmamız için henüz müsait değildirler) temasları menfi neticeler vermemiĢtir. Gôçebeler çiftçilerle 

kolayca beraber yaĢayabilirler ve bôylece ideal bir birlik teĢkil ederler. Gôçebeler çiftçilerden kıĢın 

kullandıkları zırai mahsulleri alırlar ve bunların yerine zıraatçılara hayvanlardan elde ettiklerini, 

bilhassa deri, yün ve bazan süt ile sütten yapılmıĢ maddeler verirler. Bu temas Ģu neticeyi verebilir ve 

bu bôlgede de bôyle olduğu zannediliyor. Gôçebeler çiftçilerin efendileri olur ve idareyi ele alırlar; 

orduyu vucuda getirirler; çiftçiler ise memleketin zirai mahsullerini istihsal eden sınıfı teĢkil ederler. 

“Tabakalanma” dediğimiz bir hal için misaller muahhar �in tarihinde çok boldur. Bôylece yukarda 

bahsedilen Lung-shan kültüründen bir az sonra içinde sarih olarak Türk-Moğol unsurlarının gôrüldüğü 

yeni bir kültür meydana geliyor. Bu Shang adını alan ve Doğu Asya‟da yaĢadıkları ispat edilebilen ve 

M.�. 1500-1050 arasında mevcut olan ilk yüksek kültürdür. Lung-shan kültürü için elimizde yalnız 

arkeolojik deliller mevcut olduğu halde Shang kültürü için bundan baĢka yazılı deliller de vardır. Bu 

deliller hem klasik �in edebiyatında hem de sonraki �in yazısının iptidai Ģeklini teĢkil eden bir yazı 

icat etmiĢ olmaları dolayısile, kendi yazılarında mevcuttur. Shanglar Doğu Asya‟da ilk devleti 
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kurmuĢlardır ve biz çok mühim olan bu devlet kurma iĢini Türklerin yaptıklarını kabul etmek 

zorundayız. Diğer taraftan Türk-Moğol kültürünün tesirinin h�l� bu devlette ve bu kültürde çok kuvvetli 

olmadığı da aĢikardır. 

Doğu �in‟de yeni elde edilen “müstemleke bôlgesi”nde demin bahsettiğimiz hadiseler cereyan 

ederken, batıda Wei nehri vadisindeki geçit bôlgesinde en az doğudakiler kadar mühim vakalar 

cereyan etmekte idi. Bu bôlgeye de Tai kabileleri girdiler ve orada Ģimalden gelip geçit bôlesindeki 

nehir vadisinin zengin otlaklarına girmiĢ olan Türk kabileleri ile karĢılaĢtılar. Bundan maada etraftaki 

bütün dağlarda koyun sürüleri ile Tibet kevimleri bulunuyorlardı. Burada yine birçok kültürün 

karıĢtıklarını gôrüyoruz. Fakat bu sefer karıĢan unsurlar baĢka olduklarından bundan tamamiyle 

baĢka bir netice çıktı. Bu sefer Tunguzlar değil, daha fazla Türkler iĢtirak ettiler. Moğollar mevcut 

olsalar bile, tesirleri çok az olmuĢtur. Bunların arasına Tibetliler de girmiĢlerdir. En son olarak Türk 

kavimlerinin getirdikleri bir �n Asya tesiri de hissediliyor. Burada meydana gelen ve baĢlangıcı 

takriben M.�. 2200 yılında olup en parlak devrine bu zamanda eriĢen kültür, baĢlıca bulunduğu yerin 

adına gôre Yang-shao kültürü adını almıĢtır. Bu kültür Avrupa literatüründe güzel ve boyalı keramiği 

ile meĢhurdur ki bu da �n Asya ile Avrupa‟nın cenup doğusunda boyalı keramiği ile akrabadır. Fakat 

bu akrabalığı çok mübalağa etmiĢler ve bu kültüre sahip olanların cenup doğu Avrupadan buraya 

muhaceret etmiĢ olmalarında kabil olacağını sôylemiĢlerdir. �in müdekkiklerinin yaptıkları son 

araĢtırmalara gôre artık bu mevzu bahs olamaz.5 Bilakis bu karabetin ne Ģekilde olduğundan ve nasıl 

tasavvur edebileceğinden emin değiliz. Yalnız hakikat olan, bu keramiğin Tailara ait olmadığıdır. 

Türklerle münasebeti olduğu bir az daha muhtemeldir. 

Bu Yang-shao kültürünün yayıldığı bôlge oldukça geniĢtir. Yalnız bugünkü �in‟in bütün Ģimal 

batısında değil fakat muayyen farklarla kısmen Ġç Moğolistan ile Mançurya‟da, sonra �in‟in en batısı 

yani Türkistan‟ın hudut bôlgesinde bulunur. Demek ki bugünkü malumatımıza nazaran boyalı keramik 

kültürü mühtelif farklarla o zamanlar Türk kavimlerinin oturdukları yerlerde yayılmıĢ bulunuyordu. 

Takriben M. �. 1600‟den itibaren bu kültür doğu kültürü ile sıkı münasebetler temin etmiĢtir, ve 

bu kültürün kuvvetli tesiri altında kalarak değiĢmiĢtir. Bôylece doğudan yazı da nufuz etmeğe 

baĢlamıĢ ve yabancı yazı ile kendi dillerini yazmağa çalıĢmıĢlardır. Siyaset bakımından 1500 ile 1100 

yılları arasında batıda kuvvetli ve büyük devletlere tesadüf edilmemektedir. Bunun yerine muharip 

olan birçok küçük devletler bulunmaktadır. Bunlar devamlı surette doğu devleti ile harp halindedirler. 

Doğu devleti degiĢtikçe daha fazla Türk kavimlerinin tesiri altında kalmağa baĢlamıĢ ve bunun 

neticesinde din gibi devlet de değiĢmeğe baĢlamıĢtır. Muharıp batı devletleri için devlet teĢkilatı ile 

aynı olan askeri teĢkilat tipik ve mühimdir. Bu cihetten -Türk kavimlerinin kuvvetli tefevvukları 

dolayisiyle- doğu develetinden üstündürler. M.�. 1100 sıralarında diğerlerinden daha kuvvetli ve 

baĢkalarını ilhak eden ve batıda büyük bir birlik teĢkil eden bir askeri devlet kurmuĢlardır. Bu yeni 

devlette, Türk olduğu sanılan bir hükümdar tabakasından maada oldukça muharip ve kuvvetli Tibet 

tesiri altında olan kavimler de bulunuyordu. Halbuki Tailar yalnız ziraatla meĢgul olan gayrı muharip 

geçimli kavimler idiler. Tailar hala doğu devletinde hükümdar tabaasını teĢkil ediyorlardı. Bôylece, 

vakıa doğu devleti maddeten daha zengin ve kültür bakımından farklı idi ise de askeri bakımdan batı 
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devletinden daha zayıf idiler.6 Takriben M.�. 1050 yılında kendisine “Chou devleti” adını veren 

kuvvetli batı devleti ile doğu devleti tamamiyle parçalandı ve Choular her iki devlete ve bununla bütün 

Ģimal �in‟e hakim olmuĢlardır. Her iki kültür birbiri ile karıĢmıĢ ve bunu müteakip 200 yıl devam eden 

ve kôkünün artık değiĢmediği ve bizim asıl “�in kültürü” dediğimiz bir kültür meydana gelmiĢtir. M.�. 

1050‟den itibaren ilk hakiki �in devleti olan Chou devleti‟nde Türk-Moğol tesiri h�l� kuvvetli ve 

aĢikardır. Ancak Tai unsurunun karĢısında yavaĢ yavaĢ azalmaktadır. O halde bizim bugünkü 

telakkimize gôre �in kültürünün hakiki doğum tarihi M.�. 1050 yılıdır. Ancak bu devirden itibaren 

muayyen tarzlarda birbirleriyle akraba olan fakat yine esas itibariyle birbirlerinden çok farklı olan 

doğunun ve batının bu iki büyük kültürü birbiriyle  kaynaĢmıĢlardır. Ancak M.�. 1050‟den itibaren 

kendilerini bir birlik hissederek komĢularına tahkir makamında barbar diyenler, �inli adını almıĢlar ve 

bu suretle bir birlik kurmuĢlardır. Bu devirden sonra aksi istikamette bir hareket baĢlamıĢtır: Bu devre 

kadar ayrı ayrı kültürler birbirleri üzerine akmağa ve karıĢmağa devam etmiĢlerdir. ġimdi karıĢma 

mahsulü olan �inli meydana gelince, münferit kültürlerden geri kalanların üzerine �in kültürü geçerek, 

kalıntıları kendine meczetmeğe çalıĢtı. Bundan sonra M.�. 10. yüzyılın sonlarında ilk ônce hafif bir 

surette kendini gôsteren ve geliĢmesi bu güne kadar devam eden �inliliğin yayılması baĢlamıĢtır. 

Bundan daha mufassal bahsetmemize yer müsaade etmiyor. Doğu Asya‟da cereyan eden 

tekamülün ana hatlarını, teferrüata giriĢmeden gôsterebildiğimi ümit ediyorum. ġimdi bizi bu 

memlekette en çok ilgilendiren meselelere de biraz temas etmek istiyorum. 

*** 

M.�. 2500‟de Doğu Asya‟da müteakip devirlerde hakiki “�in” kültürünün teĢekkülünde büyük bir 

tesiri olan bir ilk Türk kültürünün mevcudiyetinden bahsedilebileceğini sôylemiĢtik. Türklerin �in 

kültürünü vücude getirdiklerini sôylemek yanlıĢ olacaktır. Fakat Türklerin ve kültürlerinin tesiri 

olmadan hiçbir zaman bir �in kültürünün meydana gelemeyeceğini sôylemek doğru olabilir.7 Türk 

kültürünün, teĢekkül etmekte olan �in kültürünün üzerine çok müessir olduğunu tebarüz ettirmek 

zorundayız. �inlilerin bir Türk kavmi olduklarını veya eskiden Türk olduklarını sôylemek yanlıĢtır. 

�ünkü �inliler Moğol ırkına mensuptular, halbuki Türkler ise hiçbir zaman bu ırka mensup değildiler. 

Bugün antropologlar tarafından tasdik edildiği üzere vahdeti olmayan bir ırka mensup bu insanlara 

pek çok Türk kanı karıĢtığını sôylemek de doğrudur. 

ġimdi baĢlıca iki sorguya cevap vermek zorundayız: 1- Elimizde yazılı vesikalar olmıyan bir 

zamana ait bir kültürün bir Türk kültürü olduğu nereden biliniyor? 2-Bu Türk kültürü nasıldı ve ona has 

olan Ģeyler nelerdi ve �in kültürünün teĢekkülüne neler tesir etmiĢtir? 

�nce birinci soruya cevap vereceğim. Bizden bu kadar uzak olan zamanlar hakkındaki malumat 

için tabii ilk kaynak arkeolojidir. Son 20 sene zarfında �in, Japon ve Ġsveçli müdekkikler tarafından 

yapılan kazılar sayesinde bugün tarihten ônceki devirlerde doğu Asya‟nın muhtelif kültürleri hakkında 

oldukça mükemmel bir fikir edinebiliyoruz. Fakat arkeolojinin bize verebildiği her Ģeyde büyük gedikler 

kalmıĢtır. �anak çômlek, kemik kaplar, taĢ ve metal aletler gibi muhafaza edilebilen eĢyalar bahis 
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mevzuu olduğu kadar arkeoloji bize kıymetli yardımda bulunabilir. Fakat kumaĢ, ôrme eĢya, tahta 

üzerine iĢlemeler gibi bozulabilen eĢyalarda arkeoloji çok yanılır. �ünkü kazı esnasında bu gibi Ģeyler 

ancak tesadüfi olarak bulunur. Hatta din, devlet teĢkilatı, sosyal bünye hakkında arkeoloji bizi tatmin 

edecek bir cevap verecek bir durumda değildir. Bundan maada ekseriya bulunan eĢyanın sahiplerinin 

hangi kavme ait olduklarını nadiren sôyliyebilmektedir.8 Burada etnoloji ile kültür tarihi karıĢıyor ve bu 

iki ilmin sinoloji ile iĢ birliği yapması suretiyle bu gedik kapatılabilir. Neticelerinden demin kısaca 

bahsettiğim araĢtırmaların çalıĢma tarzları aĢağıda gôsterilmektedir. Ġlk ônce, kabil olduğu kadar, 

�inlilerin komĢuları hakkında yazdıkları eserlerin hepsi toplanmıĢtır. Bu eserler takriben M.�. 700‟de 

baĢlar ve bugüne kadar devam eder. Burada muazzam bir malzeme mevzuubahistir. 2000‟den fazla 

kabile ve kavim zikredilir ve hepsi aĢağı yukarı tasvir edilir. Yalnız �in kaynaklarında bulunan bu 

malzemeyi gôzden geçirmek ve tanzim etmek zoru vardı. Bu tasnifi yaparken �inlilerin ayrı ayrı 

kabileleri büyük gruplar halinde topladıkları ve bizim modern ilimlerde yaptığımız gibi, onlara yanı adı 

vermedikleri halde, aĢağı yukarı modern tasnife hemen tamamiyle uyduklarını gôrüyoruz. �in‟in 

sınırlarında bir çok komĢu kavimler kültürlerinin varlığı gôrülmüĢ ve bundan bu kültürler için tipik 

Ģeyler tesbit edilmiĢtir. 2500 yıldan fazla bir zamanı ihtiva eden kaynaklar sayesinde ayrı ayrı 

kültürlerin bulundukları muhtelif tarihi devirlerle münasebetlerinin ne olduğu ve zamanla bu iskan 

bôlgelerinin nasıl değiĢtiklerini, ônceki devirlerde kavimlerin yayılıĢını gôsteren bir harita çizmek ve 

aynı zamanda ayrı ayrı kavimlerin kültürlerini tasvir etmek kabil olmuĢtur. Bundan bile bazı çok 

enteresan Ģeyler elde edilmiĢtir. Mesela tarihi devirlerde bile, Türkler, Tibetliler ve daha baĢkaları 

yabancı kavimlerin arasında yaĢamağa devam ettikleri ve ancak zamanla ya tamamen imha 

olundukları yahut temessül edildikleri anlaĢılmıĢtır. 

Bu araĢtırmadan sonra bizzat �in kültürü tetkik edilmiĢtir. Kültürden bazı münferit Ģeyler 

alınmıĢtır. Misal olarak geyiği alalım. Geyiğin �in kültüründe oynadığı rol tetkik edilmiĢtir, yani ne 

zaman ve nerede en mühim rolü oynadığı araĢtırılmıĢtır. Bunun neticesinde geyiğin yalnız ġimal 

�in‟in bazı bôlgelerinde bulunan kültürlerde büyük bir ehemmiyeti olduğu gôrülmüĢtür. ġimdi bütün bu 

münakaĢalara ilaveten �in kültüründe geyik derisinden yapıldığı için pantalon tetkik edilmiĢtir. Burada 

yine pantalonun yalnız Ģimalde ve hatta ġimal �in‟in muayyen bir bôlgesinden neĢ‟et etmiĢ olabileceği 

gôsterilmiĢtir; sonra geyik derisinden yapılmıĢ olan bazı baĢlık Ģekilleri, sonra geyikle ilgili olan 

efsaneler vs. tetkik edilmiĢtir. Bu ayrı ayrı araĢtırmalardan bunların Ģimalde ve hatta Ģimalin muayyen 

bir bôlgesi ile ilgili oldukları anlaĢılmıĢtır. Bu tarzda yüzlerce muhtelif araĢtırmalarda bulunulmuĢtur. 

Bunlardan Ģimal �in‟de, diğer bôlgelerden farklı bir kültürü bulunan, bir bôlgenin mevcut olduğu 

meydana çıkmıĢtır. Tabii aynı araĢtırmalar baĢka Ģeyler üzerinde de yapıldı. Mesela ev ve ocak 

Ģekilleri, vs. cenubu hatırlatırlar. Bu “mahalli kültürler” tespit edildikten sonra evvelce tesbit edilen 

kenar kavimlerinin kültürleri ile ne Ģekilde münasebettar oldukları araĢtırılmıĢ ve mahalli kültürlerin 

kenar kavimleri kültürleri ile aynı, sadece daha eski Ģekilleri olduğu meydana çıkmıĢtır. ġimdi 

kaynaklar vasıtasi ile bir çok Ģeylerin tarihleri tesbit edilebilmiĢtir. Bu tarih verme ile Shang devrine 

yani M.�. 15. yüzyıla kadar gidebiliyoruz. Fakat bir çoklarının Shang devrinden de eski oldukları 

anlaĢılıyor ve bunların da tarihleri arkeolojiden elde edilen neticelerin mukayesesi ile meydana çıkıyor. 
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Bôylece Ģimal �in‟in muayyen bôlgesinde bulunanların tamamiyle Türk oldukları, tesbit edilen 

muahhar kültürle aynı olduğunu gôsterecek durumdayız ve bununla �in topraklarında bulunan bir 

Türk kültürünün eksikliği anlattığımız Ģekilde tesbit edilmiĢtir. 

Bu eski Türk kültürü nasıldı? Esas itibarile daha sonraki zamanların Türk kültüründen çok farklı 

değildi. Bu adamlar bilhassa at beslerler, biraz ziraatla meĢgul olurlar, buna mukabil av (bazı eski 

müdekkiklerin iddialarına muhalif olarak) bunlarda hemen hiç bir rol oynamamıĢtır. Bunlarda güneĢ 

tarafından temsil edilen ve en büyük ehemmiyeti haiz olan, gôk tanrısı kültürünü ihtiva eden Gôk dini 

vardı. Bütün din mütekamil bir yıldız dini idi. Bundan maada bir de ateĢ kültü vardı. Mütekamil bir 

hükümet mevcuttu ve muhtelif sınıflar, yani asılzadelerden müteĢekkil bir yüksek tabaka ile kôlelerden 

ibaret bir aĢağı tabaka vardı. Zahiren erkek evin efendisi olduğu halde cemiyette kadın oldukça büyük 

bir rol oynardı. Bunlar hakkında bildiğimiz bütün teferruattan bahsetmek fazla vaktimizi alacaktır. 

Bütün gôçebelerde bilhassa ekonomi Ģekillerinden dolayı fazla tekamül eden siyasi teĢkilat 

kabiliyeti, Türklerin �in kültürünün teĢekkülünde, getirdikleri mühim unsurdur; buna din, felsefe ve aile 

teĢkilatı karıĢmıĢtır. Bunlar meydana gelmekte olan �in kültürünün esasını teĢkil etmiĢler ve bunların 

sayesinde �in kültürü tekamülüne devam etmiĢ ve bugüne kadar ortadan kaybolmamıĢtır. Bu eski 

Türk kültüründen daha birçok Ģeyler nakledilmiĢtir, fakat hiç biri saydıklarımız kadar mühim değildir. 

Bunlar da Türklerin dünya tarihindeki ehemmiyetleri gôrülmektedir. 

O halde �in‟in doğuĢu ve en eski tarihi hakkındaki Sinolojik araĢtırmaların en eski Türk 

kültürünü aydınlattığını9 ve bize artık baĢka kaynaklardan ôğrenemiyeceğimiz devirlerdeki Ģeyler 

hakkında malumat verdiğini gôrüyoruz. 

1 Literatür için aĢağıdaki kitaplarıma iĢaret ediyorum: �in‟in ġimal komĢuları (T. Tarih 

Kurumu, Ankara 1942); Lokalkulturen im alten China (cilt 1 Leiden, Toung-Pao-Supplement, 1942, cilt 

2 Pekin, Catholic University 1942); son kısım için Türk dilinde hazırlanmıĢ olan bir kitabımı iĢaret 

ediyorum (En Eski Türk Kültürü Hak. AraĢtırmalar). Nazariyenin eski Ģekli Early Chinese cultures 

(Smithsonian Report 1937; Washington 1937) adlı makalemde gôsterilmiĢtir. Adlara aĢağıda geçen 

sinoloslar buna karĢı müspet cephe almıĢlardır. Prof. E. Rousselle (Sinica 1941), E. Erkes, W. 

Koppers ve C. Hentze, Nazari esaslardan “Zur ethonologischen untersuchungen von Hochkulturen” 

(Zeitsch. F. Ethnologie 1941) adlı makalemde bahsettim. 

2 Bk. benim “Der Beginn der Chou-Zeit” (Sinica 8, s. 182-188; 1933). 

3 Muk. et: Muzaffer ġ. BaĢoğlu : Irk Psikolojisi (Ġstanbul 1943) 

4 Bu hususta bilhassa R. Thurnwald‟ın araĢtırmaları mühimdir (Die Menschliche 

Gesellschaft, cilt 4, s. 229; Lehrbuch der Vôlkerkunde, 2. tabı, s. 266); R. Mühlmann (Krieg und 

Frieden; Heidelberg 1940) in gôrüĢü biraz dardır. 

5 Bk. Wu Chin-ting: Prehistoric Potteryin China (London 1938). 
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6  Muk. et. W, Eberhard. Das �ltere China (Nevue Propyl�en-Weltgeschichte, Berlin 1940, 

Bd. 1). 

7  Mük. el. W. Koppers. Ġlk Türklük (Belleten, sayı 20, s. 448-449: 1941). 

8  Mük. et. W. Mühlmann, Methodik der Vôlkerkunde (Stutgart 1938, s. 207). 

9 Bk. Benim, Türkiye‟de sinolojinin vazifeleri (�ığır, sayı 99, s. 37-40; Ankara 1941). 
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Sincan ve Çin'deki Kazakların Fiziksel Antropolojileri Ġle Ġlgili Yeni Veriler / 
Dr. Gyula Henkey - Izabella Horvath [s.540-543] 

 

Dr. Gyula Henkey 

Kecskemet / Macaristan 

Dr. Izabella Horvath 

Chıcago / A.B.D. 

Yakınlarda, yaĢamının en parlak dôneminde vefat eden Macar Türkolog Istvan Mandoky 

Kongur, Moğolistan ve Batı �in‟e gôç eden Kazakların, Kazakistan‟da kalanlara nazaran eski 

geleneklerine çok daha güçlü bir Ģekilde sahip çıktıklarını düĢünmekteydi. Atalarından kalan 

kalıntıların ya da bugün mensubu oldukları halkla fiziksel ya da kültürel benzerlikleri paylaĢan 

halkların izini sürmek için, uzak diyarlara seyahatler yapan, pek çok bilim adamının araĢtırmalarının 

temelini bu gôzlem oluĢturmuĢtur. 

Yukarıda verilen bilginin ıĢığında I. Horvarth, Macar halklarıyla mukayese etmek üzere veri 

toplamak için �in‟in Sincan �zerk Bôlgesi‟ndeki halkların kafataslarının ôlçümlerini yapmayı planladı. 

Bu alanda bir baĢlangıç oryantasyonu sağlayabilmek için, alan  araĢtırmaları sırasında Sincan‟da 

yaĢayan Kazaklar ve Uygurların sırasındaki fotoğraflarını çekti. Kazakların fiziki antropolojisi üzerine 

ortak yazılmıĢ ilk rapor 1999 yılında yayınlandı.1 Bu çalıĢmada kullanılan alan fotoğrafları ise, I. 

Horvath tarafından 1996‟dan 1997 yılına kadar Pekin‟de toplandı. 

Mevcut fotoğraf kayıtları için parametreler, o sıralar I. Horvath tarafından Tarimu Zhen‟e 

yônlendirilen ve fotoğraf süreci ile veri toplamaya gôzetmenlik yapan bir �inli Etnografyacı 

(Urumçi‟de)  olan Gyula Henkey tarafından temin edilmiĢtir. Portrelerin teknik kurgusu bir profesyonel 

fotoğrafçı olan (Chiacago‟da) Hyunjung Bae tarafından yapılmıĢtır. Fotoğraflama sırasında, birkaç 

kiĢinin Ģapka ya da baĢ ôrtüsü giymekte ısrar etmesine rağmen, bilimsel saha Ģartlarını sürdürmek 

mümkün olmuĢtur. Bütün gônüllülerin fotoğrafları çekilmiĢ ve onlarla rôportajlar yapılmıĢtır. 

Bu makalede, bugün �in‟in Sincan �zerk Bôlgesi‟nde yaĢamakta olan Kazakların tipolojik 

tespitiyle ilgileneceğiz. Fotoğrafların kimliği, düzenlenmesi ve organizasyonu Horvath tarafından 

yapılmıĢtır. Gy. Henkey ise daha ônceki verilere dayanmak suretiyle, antropolojik saptamaları 

yapmıĢtır. Fotoğraflarının çekilmesine müsaade edecek kadar nezaket gôsteren bu kiĢiler üzerinde 

gerçek bilimsel ôlçümlerin de yapılabileceğini umut etmekteyiz. Son olarak toplam 137 kiĢinin resmi 

çekildiğini belirtmekte yarar var. 

Tipolojik saptamanın temellerini, en iyi Ģekilde, Henkey‟in çalıĢmalarının ana ôzetlerinden 

ôğrenebiliriz.2 Fiziksel tiplerle alakalı bu antropolojik saptamalar, Bartucz‟un3 1950 yılı sonrasında 
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çalıĢmalarında ifade ettiği gôrüĢlerle ve Liptak4 ile Nemeskeri-Gasprady‟nin5 1960 yılı ôncesinde 

yazdıklarıyla paralellik arz etmektedir. Son ikisinin ôzetleri 1954 yılında yayınlanmıĢtır. Bartucz‟un 

1950‟lerden sonra değiĢen fikri, onun daha ônce (1938) ulaĢmıĢ olduğu sonuçlardan farklılık 

gôstermektedir. O zamanlar, Bartucz Pamir formunun bir Turan alt tipi olmaktan ziyade, ayrı bir 

fiziksel tip olduğunu düĢünmekteydi. �nde gelen Macar fiziksel antropolog olan P. Liptak‟ın 1962 

yılında tipoloji hakkında daha ônceki fikrini değiĢtirmesi, genç Macar antropologların iĢlerini daha da 

güçleĢtirmiĢtir. 1962‟den ônceki fikirleri, Turani tipin sadece güçlü Mongoloid ôzellikler taĢıdığını 

düĢünen Büyük Rus-Sovyet bilim cemiyetinin sergilediği duruĢa yaklaĢmaktaydı. Bu güçlü Mongoloid 

Turani forma, bugünkü Macarlar arasında sadece %0.5 oranında rastlanmaktadır. Turani tipin diğer 

belli baĢlı bôlümleri, Liptak‟ın bôlerek Cromagnoid-C, Cromagnoid-C+Turani ve Pamiro-Turani 

Ģeklinde yeniden adlandırdığı Europoid Andronovo formu tarafından karakterize edilmektedir. Bu 

yolla, yani parçalamak, yeniden dağıtmak ve yeniden adlandırmak suretiyle Liptak, Macar atalarının 

ve ônceki tarihlerinin izini sürmekle ilgilenen bilim adamlarından Turani fiziksel tiplerin güçlü Europoid 

çoğunluğunu “gizlemeyi” baĢardı. 

AraĢtırmanın bu alanında, doğru bir anlamlandırmada karĢılaĢılan diğer bir zorluk da Liptak‟ın 

çalıĢmalarının çoğunun 9. asır Macar toplumlarında en yaygın fiziksel formun Turani tip olduğunu 

gôsteren ônceki (1962‟den ônceki) fikirlerine gôre yazılmıĢ olmasıdır. Bu alanla ilgilenenlerin kafasını 

daha da karıĢtıracak sebepler bulunmaktadır. Sovyet antropologların, Andonovo tipi (Kuzey 

Kazakistan‟da bulunan yer ismi) olarak isimlendirdikleri ve Turani tipin6 temel unsurunu oluĢturan bu 

karakter ôzelliklerini 1962‟den sonra Liptak, Cromagnoid-C olarak adlandırmaktadır. Bu terim, 

okurların Cromagnoid-C Europoid tipinin Orta Asyalı olmaktan ziyade Batı Avrupalı olduğu sonucunu 

çıkarmasına sebep olmaktadır. 

Bu makalenin yazarı da en çok Debetz ve Levin‟in eleĢtirilerine maruz kalan Liptak‟ın ônceki 

gôrüĢleriyle aynı fikirdedir. Bu iki Rus antropolog, Macarlarla diğer Orta Asya halkları arasında fiziksel 

bir benzerlik olduğunu reddetmektedirler.7 Osanin de, Orta Asya antropolojisi üzerine yazdığı ôzetde, 

aynı fikirleri ifade etmektedir.8 Ginzburg,9 Miklasevskaia,10 Ismagul11 ve Henkey12 de Liptak‟ın 

1962‟den ônceki bulgularıyla, yani Macarların Orta Asya halklarıyla yakın antropolojik bağlara sahip 

olduğu Ģeklindeki gôrüĢüyle, aynı fikirdeydiler. Sincan‟daki Kazakları incelemenin neden bu kadar 

ônemli ve kıymetli olduğunun sebebi Osanin‟e gôre, Kazakların kendi deyiĢiyle “Güney Sibiryalı 

Mongoloidler” olarak karakterize edilebilmeleridir. Eğer, sadece çalıĢmasında takdim ettiği fotoğrafları 

hesaba katacak olursak, Osanin‟in gôrüĢü kabul edilebilirdir. Ancak, eğer Osanin ôlçümlerini 

Kuzeydoğu Kazakistan‟ın Ġpek Yolu kısmı boyunca yapmıĢ olsaydı, 13 ve 15. asırlar arasında bu 

bôlgenin asıl yerlileri arasında güçlü bir Moğol mevcudiyeti bulunduğunu gôstermemiz gerekecekti. 

Kırgızlar üzerine çalıĢmalar yapan Miklasevskaya‟nın13 sunduğu verilere gôre, Kazaklar ile 

Kırgızların gôrünüĢleri arasında çok küçük farklılıklar vardır. 

Sincan Kazaklarının fiziksel antropolojik ôlçümü ve baĢlangıçtaki fotoğraflama, iki amaca hizmet 

etmektedir: 1. Kazaklar ile Macarlar arasında bir fiziksel iliĢkinin gôsterilip gôsterilemeyeceğini 

saptamak ya da 2. Debetz, Levin ve Osanin‟in gôrüĢlerine dayanarak, bôyle bir iliĢkinin olmadığının 
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ispatlanıp ispatlanamayacağı ve bôylece Orta Asya benzeĢmesi fikrinin bertaraf edilip 

edilemeyeceğidir. 

ġimdi, Sincan‟dan elde edilen verilerin analizinin sonuçlarına bakalım ve sonra da Macar 

halkları ile ne tür benzerlikler sergilediklerini not edelim: 

A. Yukarıda bahsedilen verilere bakacak olursak, Kazaklar ve Macarlar arasında değiĢik Turani 

formların baskın olduğu açıktır. Bu, ôzellikle, Macaristan‟ın Kisujszall�s bôlgesinde yaĢayan ve ataları 

aslen Kuman (Orta Asyalı Türkçe konuĢan bir halk) olanlar gibi, Macaristan‟ın belirli bôlgelerindeki 

yerlilerin oluĢturduğu Macarlar arasında da bôyledir. (Geçtiğimiz 40 yıl içerisinde Henkey tarafından 

incelenen 32.899 Macar arasında, yerli halkların soyundan gelenlerin oranı %62.7‟dir. O, bu 

insanların yerli olduğunu, Kuman ve Peçenek soyları hakkındaki bilgileri h�l� canlı olanlar arasında 

tespit etmiĢtir. H�l� Peçenek atalarının bilincinde olan halklar, Rabakoz‟da incelenen 10 halk arasında 

5 bôlgede, incelenen 32 Güney Slovakya bôlgesi arasında ise 4 bôlgede bulunmaktadırlar). 

B. Daha da ônemlisi Turani fiziksel tip içinde değiĢik formların hangi oranlarda olduğunun 

ayrıntılarını gôstermektir. Sincan Kazakları arasında Turani tipin güçlü Andronovo formu %14.7‟lik bir 

sıklıkla gôrülmektedir (Fotoğraf 3-4); “Büyük Macar Ovası” varyasyonu ise %10.3 oranında bir sıklıkla 

(fotoğraf 1-2); daha güçlü bir Mongoloid varyasyon %9 oranında bir sıklıkla gôrülmekteyken (fotoğraf 

7); “Orta Tip Turani”nin gôrülme sıklığı ise %21.6 olarak hesaplanmıĢtır (fotoğraf 5-6). “Orta Tip 

Turani”, aĢağı yukarı eĢit sayıdaki ôlçülebilir Mongoloid ve Europoid antropolojik fiziksel ôzelliklerin 

varlığı ile karakterize edilmektedir. 

St. Petersburglu Profesôr Ginzburg‟un gôrüĢüne gôre, Henkey‟in “Güçlü Andronovo” diye 

adlandırdığı Turani varyasyon, Turani fiziksel tip içinde “Büyük Macar Ovası” varyasyonunun bir aĢırı 

formuyla ôzdeĢleĢtirilebilir. ġayet biz bu iki formu Sincan Kazakları arasında birleĢtirecek olursak, 

istatistiki açıdan gôrünme sıklıklarının toplamı %25‟i bulmaktadır. Ġncelenen Macar halkları arasında 

da en yaygın formları bu ikisi oluĢturmaktadır. 

Ginzburg‟un hipotezi temel olarak, Turani tipin “Büyük Macar Ovası” varyasyonunun 

münhasıran Macar halklarına bağlanabileceğini ifade eden Bartucz‟un gôrüĢünü yansıtmaktadır. 

Ancak, bu formun Bulgar Tatarları arasında da çok yaygın olduğuna dikkat çekmektedir. ve saha 

fotoğrafları temelinde bu formun Kazaklar, Uygurlar, �zbekler, Kırgızlar, Tacikler, Osetler, �uvaĢlar 

ve �eremis halkları arasında da büyük sıklıkla gôrüldüğünü saptadı. Ayrıca, bu formun bugün 

Macaristan‟da yaĢamakta olan Hırvatlar, Bunevasiyanlar, Sokaclar ve Slovaklar arasında da var 

olduğunu gôzlemledi. 

Bu yüzden veriler, Turani tipin “Büyük Macar Ovası” (ya da Güçlü Andronovo) varyasyonunun 

kısmen ya da tamamen Orta Asya halkları ve bu halklarla temasları olan diğer halklar arasında 

bulunduklarının gôsterildiği bir sonuca iĢaret etmektedir. Fin soyundan gelen �eremisler arasında, bu 

karıĢım Volga Bulgar Türkleri Ġmparatorluğu içinde yaĢamıĢ olan ataları (�uvaĢların ataları) yüzünden 

olabilir. Bu bağ, Altay halklarının eski müzik geleneğinin izlerinin sürülebileceği Macar halk müziğinin 
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eski tabakasına benzeyen �uvaĢ müziğinin varlığıyla da daha güçlü bir Ģekilde ispat edilmektedir.14 

C. Yaygın olan bir diğer form, Pamiri, ya Orta Asyalı ya da kısmen Orta Asya orijininden gelen 

halkların fiziksel antropolojik resminin organik bir parçasıdır. Ismagul‟e gôre, Turani form en yaygın bir 

Ģekilde Kazakları karakterize etmesine rağmen, Pamiri formun gôrünme sıklığı sadece Sincan 

Kazakları arasında değil, Kazakistan‟da yaĢayanlar arasında da oldukça dikkat çekicidir. (%5.1). 

“Pamir-Turani geçiĢ formu”, incelenen hem Macar hem de Sincan Kazak grupları arasında Pamiri tip 

içinde sınıflandırılabilir (fotoğraf 8). 

Tıpkı Macar halkı arasında olduğu gibi, Sincan‟daki denekler arasında da “Pamir-Turani geçiĢ 

formu”nun Pamir tipi içindeki oranı 2/3‟ü gôstermektedir. Bu yüzden, (ve bu formun, Macar nüfusu 

içinde %20 oranında bir sıklıkla bulunduğu gôrülebildiği için), bütün Türkçe konuĢan Orta Asya 

halkları arasında Macarlar, sadece baskın Ģekilde Turani Kazaklara değil, aynı zamanda Turaniler, 

Turanoid, Turano-Pamiryan, Pamiro-Turanyan ve Pamiroid �zbeklere de en yakın fiziksel benzerliği 

gôstermektedirler. 

Bu formun oranının Kuman ve Peçenek soyundan gelme Macarlar arasında daha yüksek 

olmasında ise ĢaĢılacak bir durum bulunmamaktadır. Liptak‟ın Pamiri‟nin ayrı bir fiziksel tip olup 

Turani‟nin bir alt tipi olmadığı Ģeklindeki gôrüĢünü kabul etmemize rağmen, ôlçümler açısından 

geçiĢsel Pamiro-Turani formu Turani ile çok daha yakından ilgili gôrülmektedir ve sadece morfolojiye 

(gôrünüĢ) dayanarak bu form Pamiri tipi içinde sayılabilir. Turanoidlerin Europoid varyasyonları ile 

Pamiro-Turani formların geçiĢ formları arasında bir yakınlık olabilir, çünkü Andronovo tipi sadece 

Turani‟nin temel bir unsuru olmayıp, Ginzburg‟a15 gôre, bu tip aynı zamanda Pamiryan‟ın geliĢiminde 

de ônemli bir rol oynamıĢtır. 

D. Diğer bir form olan Hazar,16 Türkmenler arasında yaygın olmasına rağmen, Orta Asya orijinli 

fiziksel tiplerin ônemli bir unsurudur da. Biz burada bu form ile uğraĢmayacağız, çünkü Sincanlı 

deneklerimiz arasında bu forma rastlanılmamıĢtır. 

E. Macar halkı içinde gôrülen Mongoloidler de Orta Asya orijinli formlar arasında 

sınıflandırılmıĢtır. Ancak, “açık” Mongoloid (Sayan, Ġç Asyalılar, Tungidler ve Baykal Mongloidler) 

formları Macarlardan ziyade Ġç Asya halkları (Mogolistan, Ġç Moğolistan, ve Buryat �zerk Bôlgesi) 

arasında dikkat çekici oranda bir sıklıkla gôrülmektedir. 

F. Son olarak, Macarlar ile Orta ve Ġç Asya halkları arasındaki bağı araĢtırmanın yanı sıra, 

bunlardan daha çok, Macarlarla farklı antropolojik benzerlikler gôsteren Kafkas halklarının etüdüne de 

dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmeliyiz. Bunlar Balkar Türkleri, Kalmuklar, Karaçaylar, Osetler, 

ĠnguĢlar, �eçenler ve Avarlardır. 

G. Henkey‟in bilimsel ôlçümlerine gôre, Macarlar arasında %0.1 oranında gôrülebilen ve dil 

açısından Finno-Ugrik Vogullar ve Ostyakları  (pek çok dil bilimciye gôre bunların dilleri Macarcaya 

son derece yakındır) karakterize eden “Urallı Tipi”ni de ônemle not etmek gerekir. Bu bulgu çok 
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ônemlidir, çünkü son 100 yıl boyunca Macar tarihi konusunda Macaristan‟daki resmi duruĢ (sadece 

lingusitik ôlçütlere dayanarak), Macarların Ostyaklar ve Vogullar ile alakalı Finno-Ugrik etnik orijinle 

bağlantılı olduğunu düĢünmekte ve bôylece Orta Asya ile bir bağı reddetmektedir. Ginzburg 

tarafından desteklenen ve Bartucz, Liptak, Ismagulov‟un bulgularına dayanan Henkey‟in araĢtırması 

çok ciddi bir Ģekilde bu resmi duruĢla çatıĢmaktadır. 

Son zamanlarda yapılan bir çalıĢma da Sincan‟ın Kazak halkı ve Karpatyan Havzası‟nın 

Macarlarının sergiledikleri fiziksel benzerliklerin Macarları yakınen Orta Asya‟yla alakalandırdığına 

dair gôrüĢü teyid etmektedir. Her iki halk da, ôzellikle Neolitik17 dôneme kadar uzanan ve ayrıca 

Ginzburg‟un saptamalarına18 gôre M.�. 5. asırdaki Saka ve Ġskit halkları arasında bulunabilen ve 

M.�. 7. asrın baĢlarında19 da Sincan‟a ulaĢan Orta Asya halkları ile ôzdeĢleĢmiĢ karakter ôzelliklerini 

paylaĢmaktadır. Bu formlar Turani tip ve onun gibi Pamiryan ve onun geçiĢ varyasyonlar ve ayrıca bir 

Orta Asya (Doğu Asya değil) Mongloid karıĢımının çok sayıdaki varyasyonudur.  
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Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Etnografya ve Arkeoloji Enstitüsü / Rusya 

oğu Kazakistan ve Rus Altayı ile sınır komĢusu olan Doğu Türkistan bôlgesinden (�in‟in Sincan 

Uygur �zerk Bôlgesi) gelen arkeolojik kanıtlar, Orta Asya‟daki etno, kültürel geliĢmelerin tarihini 

anlamak için çok ônemlidir. Her ne kadar son on yıl içersinde �inli arkeologlar tarafından geniĢ ôlçekli 

arkeolojik çalıĢmalar yapılsa da, �in‟in bu bôlümünün antik tarihine dair bilgilerimizde h�l� ônemli 

boĢluklar vardır. 

Huno-Sarmat dônemin (M.�. 3. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar) arkeolojik yerleĢimlerinin 

araĢtırılması ve Türklerin erken tarihine dair çalıĢmalar, Doğu Türkistan‟nın arkeolojisindeki çok 

ônemli, ancak yeteri kadar çalıĢılmamıĢ sorunları arasındadır. Arkeolojik bakıĢ açısından umut verici 

en ônemli yerlerden birisi, Rus Altayı ve eski Orta Asya Cumhuriyetleri ile sınır komĢusu olan ve 

Sincan‟ın kuzeybatısında bulunan Yili Kazak ôzerk bôlgesidir. Bu bôlgenin ônemi uzun süredir 

farkedilmiĢ olsa da, son yıllara kadar 30 yıl ônceki �in kazılarından kalan eski verileri kullanıyorduk 

(Doğu Türkistanı, 1995: 297-302). Huno Sarmat dôneminin yerleĢimlerinden gelen arkeolojik veriler 

ve Gôktürk dônemin güvenilir olduğu düĢünülen yapıları eksiktir. Buna rağmen, yıldan yıla, bu 

bôlgeden gelen arkeolojik verilerin sayısı artmaktadır; bu sebeble, Tiyan ġan‟a yakın bôlgelerden 

gelen birkaç yeni güvenilir bilgi, Sibiryalı arkeologları oldukça ilgilendirmektedir. 

1990‟ların sonunda, �inli bilimadamları, �in-Kazak sınırının güney bôlümüne yakın olan antik 

bir gômü tepeciğinden, bir mezar eĢyası koleksiyonunu yayınladılar (An Yingxin, 1999). 1997‟nin 

Ekimi‟nde, Boma mahallindeki antik bir gômü tepeciği, kazı çalıĢması yapılarak açıldı ve değerli 

madenlerden yapılmıĢ birçok buluntuyu içeren mezar eĢyalarının çoğu toplandı. Bu makale, bu mezar 

eĢyalarının çôzümlemesi üzerine yoğunlaĢacaktır. 

Sınır karakolu Boma, Tanrı Dağları‟nın (Tiyan ġan) kuzey kollarına yakın Zhaosu ilçesinde 

bulunmaktadır. Bu yerleĢimin coğrafik durumu, 80°15‟11,4” Doğu boylamı ve 42°41‟30.4” Kuzey 

enlemindedir (bak. Harita 1). YerleĢim, deniz seviyesinden 1820 m. yukarıdadır. Gômü alanı, 

güneydoğudan kuzeybatıya uzanan, üç büyük dairesel gômü tepeciğinden oluĢmaktadır. Gômü 

tepecikleri arasındaki uzaklık ortalama 30 metre, tepecik uzunluğu 0.7-1.5 m. ve çapları 20-30 m. idi. 

Tüm buluntuların, günümüz toprak yüzeyinden 3.5 m. derinde bulunduğu rapor edilmiĢtir. Mezar 

eĢyalarının yanısıra, insan kalıntıları ve sahibini yalnız bırakmayan bir at gômüsü açığa çıkartılmıĢtır. 

Maalesef, bu nadir yapı, yoğun tarımsal faaliyetler yüzünden hemen hemen yok edilmiĢtir. Yerel 

yôneticiler tarafından alınan korumacı tedbirler sayesinde, koleksiyonun ana bôlümü baĢarılı bir 

Ģekilde toplanmıĢ ve daha sonraki çôzümlemeler için arkeologlara teslim edilmiĢtir. Yine de, bilimsel 

değeri yüksek bilginin asıl bôlümü yok olmuĢtur. Bôyle elveriĢsiz durumlarda, arkeologlar, baĢtan 
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sona kadar, mezar eĢyalarının tüm tabakalarını çôzümlemeli ve bütün bir gômü yapısını daha 

ônceden oluĢturan, cenaze tôrenine ait dinsel tôrenin unsurlarını korumalıdır. �inli bir arkeolog olan 

An Yingxin Boma‟da keĢfedilen koleksiyonu yayınladı ve bu buluntuların zamandizinsel ve etno-

kültürel ôzelliklerine dair kendisine ait yorumları ortaya attı. Buna rağmen, biz, �inli meslekdaĢımızın 

bazı sonuçları yeniden ele alarak sunacağına inanıyoruz. 

Toplam 35 parçadan oluĢan koleksiyonun ana bôlümünü altın ve gümüĢ buluntular 

oluĢturmaktadır (97XZPC: 1~35). Bunların arasında, yakutlarla süslenmiĢ bir adam maskesi, bir çiçek 

deseni ile bezenmiĢ ve yakutlarla süslenmiĢ ağızlıklı bir kap, kedi formunda (An Yingxin‟in tanımına 

gôre büyük ihtimalle bir aslan) bir kulba sahip akik taĢı ve yakutla süslenmiĢ bir kadeh, yakutla 

süslenmiĢ ve altınla iĢlenmiĢ kın parçaları, yakut bir kabokonlu altın iĢli bir yüzük, menteĢelerle 

birleĢtirilmiĢ altın iki dikdôrtgen tabak, altın tabakımsı levhalar ve üç taç yaprağı rozet. Bu 

koleksiyonda, boynunda geniĢ bir yaldızlı bant bulunan gümüĢ bir kavanoz da bulunmaktadır. 

Bir diğer buluntu grubu, demir silahlardır. Bu grupta, üç tane paralelkenarlı ve basamaklı saplara 

sahip keskin ok ucu vardır. Gômü tepeciğindeki arkeolojik çalıĢmalar sırasında, birçok kumaĢ parçası 

da bulunmuĢtur. Bu koleksiyonda, deri ayakkabı parçaları, at derisi ve ince cidarlı akik ve cam kap 

parçaları da bulunmaktadır. 

1. Altın Buluntular 

Yakutlarla SüslenmiĢ Altın Maske: Uzunluk 17 cm, en 16.5 cm, ağırlık 245 g; deforme olmuĢ. 

Maske kalıp ile kesilmiĢ ve iki parçadan oluĢuyor: sol ve sağ. Tümden parlatıldıktan sonra, bu 

parçalar küçük perçinlerle birbirine birleĢtirilmiĢ. Maske aĢağı yukarı kare Ģeklindedir ve kalın gür 

kaĢlı, yuvarlak gôzbebeğe sahip büyük gôzlü, uzun sarkık bıyıklı ve ağzı açık, uzun bir erkek yüzünü 

tasvir eder. Ağzın, burnun, dudakların ve yanakların dıĢ hatları belirgin bir Ģekilde gôsterilmiĢtir. 

Sadece, yakutlarla süslü sôğüt yaprağı Ģeklindeki bir levha ile yapılmıĢ olan bir kaĢ korunmuĢtur. Bu 

levha, kaĢ için uygun bir yerin içine perçinlenmiĢtir. Sôzde ikinci bir kaĢın yerinde, perçinlerden 

ayrılmıĢ dôrt tane boĢluk vardır. Gôzbebekleri, küçük perçinlerle maskeye raptedilen gôz çukurları 

içine sıkıĢtırılan iki geniĢ yuvarlak yakutla yapılmıĢtır. Bıyık, tümü kaybolmuĢ yakutlarla süslenmiĢ enli 

ve yukarı çevrik altın levhalarla yapılmıĢtır. Sakal, yanağa perçinlenmiĢ 1 cm kalınlığında iki altın 

banttan oluĢur. Bantların üst uçları maskenin Ģakaklarına ulaĢır ve alt uçları çenede son bulur. Altın 

bantlar, uçları aĢağı doğru simetrik bir Ģekilde yerleĢtirilmiĢ 39 tane kalp Ģeklinde yakut ile süslenmiĢtir 

(sağ tarafta 20 taĢ ve sol tarafta 19 taĢ). Burun kôprüsüne yakın (üst maskenin kôĢesindeki) ve alt 

çenenin altında, kaĢların dıĢ bôlümlerinden sarkan üç küçük yüzük vardır; bu yüzükler, büyük 

ihtimalle, ôlen kiĢinin yüzüne maskeyi tutturmak için kullanıldı. Kabuk bağlaması için kullanılan 

taĢların renginin (kırmızı yakut) kırmızı saç rengini imleyebileceğini tahmin etmekteyiz. 

Ağızlıklı Altın Kap: 1 adet. (Kat. No. 97XZPC: 2). (Levha 2: 11 ve 4: 3). 

Tüm uzunluk 14 cm, ağız çapı 7 cm, en geniĢ bôlümdeki gôvde çapı 12.3 cm, dip çapı 5.7 cm 

ve ağırlık 489 g. Bu kap iyi korunmuĢ ve küresel bir gôvdeye, dıĢa dônük ağızlı oldukça dar bir 
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boyuna ve düz omuzlara sahip. BükülmüĢ altın bir tel ile bezenmiĢ yuvarlak bir dip, kap tabanına 

lehimlenmiĢ. Ufak kubbe Ģeklindeki kapak, merkezi damla Ģeklindeki kıymetli taĢlara sahip 7 çiçek ile 

bezenmistir. Bütün kıymetli taĢlar korunamamıĢ. Kapak ağzı, benzer ekleri baĢlangıçta taĢıyan 25 

tane dikdôrtgen yuvaya sahiptir. Eksik olan kapak yumrusuna bağlanan perçinlerden arta kalan 

kapağın üst kısmında 4 tane boĢluk vardır. Kabın omuzları, üzerinde yakutlarla süslenmiĢ oval bir 

yuva dizisinin gôrülebileceği, bükülmüĢ bir altın tel ile bezenmiĢtir. Bu bezeme ekleri dizisi üzerinde, 

pirinç tanesi formunda yakutlarla süslü üç taç yaprağı rozetlerinin 14 tane kümesi vardır. Biz, biri 

diğerinin üzerinde olan iki ilmeğin, omuzlara yerleĢtirildiğini düĢünebiliriz, çünkü birleĢme noktalarında 

perçinlerin izleri vardır. 

Bir Kulplu Altın Kadeh: 1 Adet (Kat. No. 97XZPC: 3). (Levha 2: 3) 

Uzunluk 16 cm, ağız çapı 8.8 cm, çapraz bôlge çapı 10.5 cm, dip çapı 7 cm, ağırlık 725 g. 

Yüzey damgalanmıĢ ve karelere bôlünmüĢ. Her karenin merkezinde, yakut ve akik taĢı eklemeleri için 

oval bir yuva var. Uzun ve kıraç bir vücuda sahip dairesel bir kedi figürü, kadeh kulbunu 

oluĢturmaktadır. An Yingxin‟in tanımına gôre, bu hayvan bir aslandır. 

Yakut Kabokonlu Altın Yüzük: 1 Adet. (Kat. No. 97XZPC: 6). (Levha 2: 10) 

Ağırlık 16.5 g. Büyük bir yakut için (2.1 x 1.5 cm) oval bir yuva, büyük altın taneciklerinden 

oluĢan iki dizi ile yerleĢtirilmiĢtir. Yüzüğün ôn yüzünün arta kalan tüm yüzeyi, daha küçük altın 

parçacıkları ile kaplanmıĢtır. Yüzüğün ôn paneli, küçük bir kabokon için yapılmıĢ yuvanın ters 

tarafındaki oval bir panelin eklendiği diğer uçların içinden perçinlendiği ince kavislere sahip üçgen 

uçlara sahiptir. 

Altın Kın Parçaları: 2 Adet. (Kat. No. 97XZPC: 4).  

Bir hançer kınının levha Ģeklindeki dıĢ parçaları. Zarar gôrmüĢ. KorunmuĢ uzunluk 21.4 cm, en 

4.3‟den 5.8 arasında değiĢmekte ve ağırlık 66 g. Yüzey, üç paralel dizi olarak biçimlendirilmiĢ damla 

ve yarı dairesel Ģekilde olan akik taĢı ve yakutlarla süslenmiĢtir. Eklemeler arasındaki yüzey, altın 

taneleme tekniği içerisinde imal edilmiĢ olan üçgenler ve eĢkenar dôrtgenler ile doldurulmuĢtur. Bu 

bezeme bandının bittiği benzer altın tanelerin olduğu paralel diziler vardır (Levha 3: 1, 2). 

(Kat. No. 97XZPC: 7). Altın kın parçaları, demir bir bıçağın parçaları ve bu bıçağın konulduğu 

ahĢap bir kınının arta kalanları ile birlikte bulunmuĢtur. Parçaların uzunluğu 13.5 cm ve ağırlık 167 g. 

Kının yüzeyi, damarlar kakılarak tamamıyle dümdüz edilmiĢtir. 

Altın Kemer Toka: 1 Adet.  (Kat. No. 97XZPC: 8). (Levha 2: 4). 

Uzunluk 7.4 cm, en 3 cm ve ağırlık 28 g. Toka, büyük ihtimalle, ilk ônce hareketli menteĢelerle 

birleĢtirilmiĢ iki dikdôrtgen levhadan oluĢur. Bir levhanın yüzeyi dümdüzdür; ôtekinin yüzeyi, tuğla 

Ģeklini andıran bir desen ile bezenmiĢ dikdôrtgen çukurların olduğu beĢ diziye sahiptir. Eldeki 

tanımlamalar ve resimlerden ortaya çıkan yargılarımızdan ve boĢluğun doldurulmasına dair izlerin 
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yokluğu yüzünden, biz, bu çukurların kabuk bağlaması için yuvalar olarak iĢlevselleĢtirilmediğini 

tahmin etmekteyiz. 

Altın Levha ġeklinde Bezemeler: 41 parça. 

Tip 1: Plakalar, 38 parça. Plakalar dôvülmüĢ altından imal edilmiĢtir. Yuvarlak dipli ağaç yaprağı 

Ģeklindedirler; tabana tutturulması için her bir plakada 4 boĢluk vardır. Plakaların merkezinde bir yiv 

vardır. �lçüler 2.7 x 2.2 cm; 7 adedinin ağırlığı 5 g.‟dır (Levha 2: 9). 

Tip 2: KarmaĢık Ģekilli üç taç yaprağı pandantifi. �retim tekniği birçok aĢamayı içerir: Varak 

dôvülmesi, kesim ve lehimleme. Pandantifin üst kısmı, bulutlar Ģeklinde yapılmıĢtır ve alt kısmı, keskin 

uçları aĢağıya doğru olan tomurcuk Ģeklinde yapılmıĢtır. Yuvarlak levha asmalar (hangings), bir yüzük 

ile bu tomurcukların sonuna eklenmiĢtir. Pandantif, üst kôĢesindeki bir ya da iki ilik ile tabana 

bağlanmıĢtır. 

Alt Tip 1: 1 Adet (Kat. No. 97XZPC: 9). Fasulye, kalp, damla ve ok Ģeklindeki yakutlarla süslü bir 

pandantif. Uzunluk 5.5 cm, en 3.5 cm ve ağırlık 2.5 g. (Levha 2: 7). 

Alt Tip 2: 2 Adet (Kat. No. 97XZPC: 10, 11). DıĢ hatlar damgalanmıĢ; düz yüzey. Uzunluk 6.6 

cm, en 5.3 cm, ve ağırlık 3 g. (Levha 2: 8). 

2. GümüĢ Buluntular 

GümüĢ Kadeh: 1 Adet (Kat. No. 97XZPC: 4). (Levha 2: 2). 

Ġyi korunmuĢ, uzunluk 17.2 cm, ağız çapı 7.4 cm, boyun çapı 6.8 cm, gôvde çapı 6.8 cm, dip 

çapı 5.5 cm, ağırlık 544 g. Kadehin boynunda, 2 cm kalınlığında yaldızlı bir bant vardır. Bu bandın 

altında, kabartma konsantrik daire bezemelerinden oluĢan bir bant vardır, dairelerin arasındaki mekan 

bir çiçek deseni ile doldurulmuĢtur. Gôvdenin orta bôlümünde, bakır perçinlerin lekemesinden sadece 

oksit yeĢilinin gôrüldüğü dikey bir kulp izi var. 

GümüĢ Bezeme. 1 Adet (Kat. No. 97XZPC: 29). 

Orjinal formu yeniden yapılamamıĢ. Sadece düz kôĢelerin birçok boyutlarda parçaları, perçin 

boĢlukları ve perçinlerin kendileri korunabilmiĢ. 

3. Demir Buluntular 

Zincir Zırh: 1 Adet (Kat. No. 97XZPC: 30). 

1 Parça 4.5 x 4 cm. 

Ok Uçları: 3 Adet (Kat. No. 97XZPC: 31~33). 

Sapları ile üç keskin ok ucu. Demir ciddi oranda aĢınmıĢ. �apraz alanda doldurulmuĢ birçok 
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ahĢap ince sap korunmuĢ. Ġki bozulmamıĢ ok ucunun dıĢında, 4 cm uzunluğunda saplı bir ok ucu 

parçasının olduğu bir grup var, bu ôrneğin ok ucu tipi saptanamamıĢ. 

Tip 1: Basamaklı bir sapa sahip ok ucu. 1 Adet. Ok ucu 7 cm uzunluğunda, keskin, ince bir uca 

ve basamaklı sapla birleĢme yerinin alt bôlümündeki bir oyuğa doğru eğimli omuzlara sahiptir. 

Tip 2: Asimetrik-eĢkenar dôrtgen Ģeklinde bir sapa sahip ok uçu. 1 Adet. Ok ucu 4.8 cm 

uzunluğunda, keskin, ince bir uca ve eğimli omuzlara sahip. 

Demir Bıçak: 1 Adet. 

7 cm uzunluğunda, 3 cm geniĢliğinde ve 0.5 cm kalınlığında demirden çift-keskinlikli bir bıçağın 

(doubled-edged blade) parçası. Bu obje, kazı raporunda, altın kın parçalarının (bak. Kat. No. 

97XZPC: 7) tanımıyla beraber anılmaktadır. Büyük ihtimalle, bu iki obje her nasılsa bir Ģekilde 

birbirleriyle iliĢkilendirilmiĢ. 

4. KumaĢlar 

Tahrip edilmiĢ gômü tepeciğinde on altı parça kumaĢ bulunmuĢ. Altın iplikli bir parça dıĢında, 

ôteki tüm kumaĢlar 4 gruba ayrılmıĢ: Pamuklu kumaĢ, iyi mal tafta ipek, saten dokumalı iyi mal ipek, 

ve dokunmuĢ ipek (Levha 3). 

5. Deri Objeler 

�ç parça kôsele Ģeridi ve bir parça tabandan oluĢan, kahverengi sığır ve at derisinden 

ayakkabılara ait dôrt parça bulunmuĢtur (29 cm uzunluğunda, korunmuĢ kısımda eni 8 cm). 

Parçaların dikildiğine dair kanıt olabilecek dikiĢlerin izleri vardır. 

6. TaĢ Obje 

�ok ince akik taĢından bir plaka parçası. 1 Adet  (Kat. No. 97XZPC: 34). Büyük ihtimalle, bu, bir 

çay fincanı parçası ya da bir kadeh tabanı. 

7. Cam Obje 

Kahve renginde bir cam parçası. 1 Adet (Kat. No. 97XZPC: 35). Bu, bir kap ya da kadehin ağız 

parçası. 

YerleĢimin zamanını belirlemek için, An Yingxin, Boma Koleksiyonunun �inli yayıncısı, Boma 

mezarlığının batısındaki (Kırgızistan‟dan Rusya‟nın güneyi ve Kırım‟a) ve doğusundaki (Kuzey 

Hanedanların �ini ve Tang Dônemi) bôlgelerden bir çok karĢılaĢtırılabilecek buluntuyu anlatır. Seçilen 

ôrnekler rastgele gibi gôrünüyor ve ônerilen tarihler sık sık günümüz gôrüĢleri ile uyuĢmamaktadır. 

�rneğin, An Yingxin Boma kumaĢlarını, oldukça dar ve daha geç bir tarihte olduğu düĢünülen Astana 

mezarlığında bulunanlarla karĢılaĢtırır. M.�. 7. yüzyıla tarihlenen Karadeniz Bôlgesi‟nden bir gümüĢ 
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kap, Boma buluntularından birisinin bir karĢılaĢtırması olarak düĢünülmektedir; diğer taraftan, kültürel 

bakıĢ açısı hesaba katılmamıĢtır. �inli yazar, Boma‟daki gômü tepeciğinin, en geç 6-7. yüzyıllarda 

inĢa edilebileceğine inanmaktadır. Han dôneminden �in yazılı kaynaklarındaki mevcut bilgilerin 

ıĢığında, Vusun, Yili bôlgesine yerleĢmiĢ ve Tang ve Song dônemlerinde, Batı Türkleri burada 

yaĢıyorlarmıĢ, An Yingxin, Boma yapısını Gôktürklere atfediyor. Bôylece, An Yingxin, Batı Gôktürk 

kağanlarının klan alanlarının lokalizasyon sorununu çôzmede, Boma koleksiyonunun hatırı sayılır bir 

ôneminin olduğu mantıksal (onun gôrüĢ açısından) bir sonuca geliyor. Doğu Türkistanı‟nın bu 

bôlgesinden iyi bilinen Gôktürk arkeolojik kanıtlarının yokluğunu hesaba katarsak, �inli 

meslekdaĢımızın ileri sürdüğü gôrüĢ oldukça çekici gôrünmektedir. Yine de, Boma objelerinin 

çôzümlenmesinden, gômü ayininin korunmuĢ ôğelerinin bulunduğu verilerin karĢılaĢtırılmasına kadar 

var olan durum, bu bôlgenin bir diğer zamandizinsel ve kültürel yorumlarını ône sürmek için bize 

meĢru zemin sağlar. 

Boma koleksiyonundaki objeler, farklı zaman ôzelliklerine sahiptir ve bu yüzden, bunlar ayrı ayrı 

çôzümlenmeye gereksinim duyarlar. 

Sapa yakın olan düz bir çıkıntıya sahip üç keskin demir ok ucu Sarmat dônemine tarihlenir ve 

M.S. 3-4. yüzyılda yaygındır (Zasetskaya, 1983). Benzer bir Ģekilde basamaklı ok uçları (Boma‟da 

aynı tip gôsterildi), ĠrtiĢ Irmağı havzası, Tuva, Altay, Moğolistan ve Transbaykal bôlgesini içeren, Orta 

Asya‟nın geniĢ bir alanında Huno-Sarmat dônem boyunca yaygın bir Ģekilde kullanılmıĢtır (Konovalov, 

1976; Davydova, 1985: 48, 66; Danchenok ve Nesterov, 1989: 94-96; Mandel‟shtam ve Stambul‟nik, 

1992: 198, 200-203; Soenov, 1995; Matyushchenko ve Tataurova, 1997: 64-66, vd.). Uzmanlar, bu tip 

ok uçlarının yayılımını Hun (Hsiung-nu) ya da iliĢkili kabilelerin hareketleri ile açıklarlar. Genellikle 

geniĢ kapların [Hun tip kaplar] kullanımı ile açıklanan, Boma ok uçlarının oldukça geniĢ ebatlı oluĢuna 

dikkat ederiz (Moshkova, 1989: 184-185). 

Bilindiği gibi, Orta Asya kabileleri zincir zırhı, M.�. 1. bin yılın ortalarında Tanrı Dağları‟nın 

batısında yaĢayan insanlardan ôdünç almıĢlardı (Gorelik, 1993: 161, 164). Zincir Zırhlar, hem 

arkeolojik veriler tarafından hem de yazılı kaynaklar tarafından açıklandığı gibi, Türk kabilelerini 

içeren, Orta Asya nüfusu tarafından uzun süre kullanılmıĢtır (Gavrilova, 1965: 31; Ġvanov, 1987: 182; 

Kozhomberdiev ve Khudyakov, 1987: 97-98; Slyusarenko ve Cheremisin, 1995; Yunusov, 1990: 98). 

Değerli metallerden yapılan polikrom objeler, Boma koleksiyonundaki en çekici parçalardır. 

Polikrom stil, Avrasya bozkırının batı alanına kadar yayılmıĢ ve varlığı Sarmatik gôçebe kavimlerin 

etkisini ispat eder. Avrasya bozkırının doğu bôlümünde, polikrom objeler nadiren bulunur. Büyük 

ihtimalle Hunlardan ya da iliĢkili nüfustan ayrılan, Huno-Sarmat dôneminin Tuva kültüründen polikrom 

stilin kôkeninin geldiğini iddia eden bazı arkeologlarla aynı gôrüĢleri paylaĢmak zordur (Mandel‟shtam 

ve Stambul‟nik, 1992: 200). 

Polikrom stil, yarı değerli taĢlarla ve renkli camlarla tekli ôrneklerin ya da tam derlemelerin 

süslendiği bir üzeri kabuk bağlama (incrustation) tarzıdır. Polikrom objelerin üretimi için kullanılan iyi 
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bilinen iki teknik vardır: (1) TaĢlar ayrı yuvalar içerisine sokulur, (2) Tümden üzerleri kabuk 

bağlayanlar kakılır. Avrasya bozkırlarının batı alanındaki polikrom stilin sınıflandırılması ve tarihlemesi 

yeteri kadar çalıĢılmasına rağmen (Ambroz, 1971; Zasetskaya, 1982), Orta Asya‟daki polikrom stilin 

sorunlarına ilgi azdır. Altay ve Tanrı Dağları (T‟ien Shan) bôlgeleri için, polikrom stilin batı orjini (alıntı 

olan) oldukça açıktır. Bu tekniğin ortaya çıkıĢı, M.S. 4 ve 5. yüzyıllar arasına tarihlenir (Umanskii, 

1978). Bu zaman, Batı Avrasya bozkırlarının Ġskit-Sarmat kültürlerinden çıkan bu değerli taĢ tekniğinin 

son formasyonu ile aynı zamanda meydana gelir (Zasetskaya, 1982). Sık sık kabuk bağlama tekniği 

ile anılan, altın tanelemenin (graining) sorunu, h�l� oldukça karmaĢıktır. Doğu Avrupa‟da taneleme 

tekniği M.�. 1. bin yılın ortalarından beri biliniyordu. Han dôneminde, �in‟de yaygın olarak 

kullanılıyordu. �rneğin, Shuanghecun kôyü (Shandong eyaleti) yakınındakı tuğla mezardan gelen bir 

çok obje, bunların arasında küçük altın taneleri ile tümden yüzeyi kaplanan altın bir kurbağa 

heykelciği de vardır, taneleme kullanılarak yapılmıĢtır (Liu Yuntao, 1999: 27). Değerli taĢların olduğu 

kabuk bağlama ile birlikte kullanılan altın taneleme, Altay‟da M.S. 4-5. yüzyıl yerleĢmelerinde sık sık 

bulunur (Umanskii, 1978: 135-155).  

Bu tekniğin kullanıldığı objelerin, batı Sibirya‟daki Sargat kültürünün (M.S. 1. bin yılın baĢları) 

mallarında taĢ kakmalarla birlikte kullanıldığı bilinmektedir (Matyushchenko ve Tataurova, 1997: 74; 

Matveev ve Mateveeva, 1987: 192-196). Değerli taĢlarla süslenmiĢ bezemeler, Doğu Türkistanı‟nda 

Huno-Sarmat dônemine tarihlenen yerleĢimlerde de bilinir: �rneğin, M.S.‟nın ilk yüzyıllarına tarihlenen 

Yarkhoto‟daki (Molodin ve Kan Inuk, 2000: 91) ve Chaohugou‟daki (�n rapor…, 1990: 882-889) 

mezarlarda M.�.‟nin son yüzyıllarından turkuazla süslenmiĢ altın broĢlar vardır. Bu buluntular, Batı 

Asya nüfusu ile [Afganistan, Semirech‟e bôlgesi (yedi Orta Asya nehrinin arasındaki nehirarası 

(interfluvial) bôlge, Batı ya da Rus Türkistan‟ı olarakta bilinir)] ve Turfan bôlgesi arasındaki güçlü 

iliĢkileri ispat eder (bak., Sarianidi, 1983: 128-129; Zadneprovskii, 1992: 82). 1976‟da bir yüzük ve bir 

yaldızlı kemer tokası Xiatai mezarlığında (Mongolkure (Zhaosu) bôlgesi, Yili ilçesi) bulunmuĢtur. 

Yüzüğün yüzeyine küresel ve piramidal tanelerin bir çerçevesi içerisine kırmızı bir taĢ kakılmıĢtır (An 

Yingxin, 1999: 13, ek 5). Renkli taĢların kabuk bağlaması ve altın taneleme ile yapılan altın objeler, 

geç Vusun dônemine tarihlenen Semirech‟e bôlgesindeki Kenkol mezarlığında bulunan mezarlarda da 

bulunmuĢtur. Bazı uzmanlar, bu mezarlıktan gelen arkeolojik malları, Hunnu (Hun olarak da bilinir) 

dôneminin baĢlarına koyarlar (Zadneprovskii, 1992: 86). 

�ç taç yaprağı rozeti ôzel bir ilgi alanıdır. Benzer objeler, Aral bôlgesindeki Saka dônemi 

yerleĢimlerinden gelir; basit rozetler (Kuzey Tagisken) ve renkli taĢların kakıldığı rozetler (Babish-

Mulla) vardır (Stepnaya Polosa, 1992, levhalar 2: 9 ve 14: 32). Sonraki ôrnekler, açılmıĢ kanatları ile 

bir kuĢun sembolize edildiği altın bir küpenin bulunduğu, Kuzey Baktriya‟daki Tulhar mezarlığındaki 

erken dôneme ait bir mezardan gelen buluntularla stilistik açıdan benzerlik gôsterir.  

Bu küpeye turkuaz kakılmıĢ ve kireç hamuru kullanılarak ayırma (partition) tekniği iĢlenmiĢtir 

(Mandel‟shtam, 1992a: 113; Stepnaya Polosa, 1992, levha 43: 4). Tulhar Yapısı M.S. 2. yüzyılın son 

çeyreğine - M.S. 1. yüzyıla tarihlenir (Mandel‟shtam 1992a: 114). Boma‟dan üç taç yaprağı rozetlerini, 

M.S. 1. yüzyıl yerleĢimlerinden bilinen kuĢ simgesinden çok daha yüksek derecede stilize edilmiĢ 
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objeler olduğunu düĢünmekteyiz. Aynı karĢılaĢtırmalı stilistik durum, birinci tip levha Ģekilli plakalar 

için de düĢünülebilinir.  

Bu plakaların, aĢağıya doğru sarkan uçları ile bir elbise üzerine dikildiklerini düĢünürsek, açık bir 

Ģekilde, bunları, Tuva‟daki Aimyrlyg mezarlığından gelen hayvan baĢı Ģeklindeki bronz plakalarla 

benzerliği gôrülür (Mandel‟shtam, 1992b: 190; Stepnaya Polosa, 1992, Levha 77: 42). 

Boma koleksiyonu çalıĢmasındaki esas nokta, değerli madenlerden yapılmıĢ kapların 

çôzümlenmesidir. Bu kapların kültürel ve zamandizinsel katkıları, ôncelikli olarak, karĢılaĢtırılabilinir 

benzerlerinin yokluğundan dolayı, zor bir sorunu barındırır. Boma kapları, Orta Asya‟da iyi bilinen ve 

M.S. 3-7. yüzyılların Sasani sanatı ile yakından iliĢkilendirilen ġark maden oymacılığı geleneğine aittir 

(Marshak, 1971). �ok formlu gümüĢ kaplar, Bozkır‟daki Ġskit-Sarmat yerleĢimlerde yaygındır, ve bir 

çok çanak 2-4. yüzyıl Sargat yapılarından biliniyor (Matyushchenko ve Tataurova, 1997: 68). Yine de, 

biz, Boma kaplarının yakın benzerlerini bulmada baĢarılı değiliz. Aynı zamanda, bu stilistik ôzellikleri 

gôsteren kaplar, oldukça uzun bir süre boyunca devamlı kullanımdaydılar (bak, ôrneğin, Toth, 

Horvath, 1992: 180-181); bu yüzden, biz kullanılan bu kapların tüm yapılarının tarihini 

belirleyemiyoruz. 

Boma koleksiyonunda, sôzde “hayvan stili” sanatı ile iliĢkilendirilecek kedi Ģekilli yuvarlak bir 

kulba sahip bir kap var. Ġskit-Sarmat buluntuların arasından bu kabın benzerini bulmayı baĢardık. Don 

nehrinin sol kenarında bulunan Vysochino VII mezarlığında, arkeologlar, dik cidarlı ve omuzlarına ve 

krubuna tasların kakıldığı ayakta bir panter Ģeklinde bir kulba sahip gümüĢ küresel bir kadeh buldular 

(Moshkova, 1989: 182; Stepi Evropeiskoi Chasti, 1989, levha 79: 16). Bu iki kedi simgeleri stilistik 

açıdan birbirlerine yakindir. Boma kedisinin Ġskit-Sibirya sanatının en geç ôrneklerinden birisi 

olduğunu sôyleyebiliriz ve onun oldukça arkaik stili, An Yingxin‟in tanımına gôre, M.S. 1. bin yılın ikinci 

yarısının kültürleri ile iliĢkili olmayabilir. 

Mezar yapısı hakkındaki bilgi, Boma mezarlığına dair yorumlara biraz ıĢık tutabilirdi. Ne yazık ki, 

bu ônemli bilginin büyük kısmı kaybolmuĢ. Yine de, eldeki veriler mezarların yapıları için bizim �inli 

meslekdaĢımızın ileri sürdüğü tarihten daha erken bir tarihi gôsterir. Erken Türk dôneminin mezarları, 

Ģu ana kadar Boma‟dakilerden daha küçük yığma toprak mezarlar üzerinden biliniyordu. Diğer 

taraftan, yakın benzerler arasında, bizim bildiğimiz, ôrneğin, ĠrtiĢ Nehri havzasındaki M.S. 2.-4. 

yüzyıllar geç Sargat yığma toprak mezarları, Boma tepecikleri ile büyüklük olarak karĢılaĢtırılabilinir 

(Matyshchenko ve Tataurova, 1997). Büyük mezar tepecikleri, gômü ayini içinde arkaik olarak 

düĢünülebilinir. At mezarları sadece Türklerle iliĢkilendirilemez; bu gelenek, Altay bôlgesini içeren 

geniĢ bir alanda Gôktürk dôneminden çok ônce Ģekillendi ve M.�. 1. bin yıl-M.S. 5. yüzyıl boyunca 

sürerek varoldu. Doğu Türkistanı‟nda, nadir bir at mezarı ôrneği, Jiaohe yerleĢmesi yakınındaki 

Yarkhoto mezarlığında bulundu. Bu mezarlığın erkek mezarlarında, at iskeletleri ve iki at bacağı 

birbirlerine karĢı yerleĢtirilmiĢ (Molodin ve Kan Inuk, 2000: 90). Ayrıca, at ve deve iskeletinin olduğu 

50‟den fazla kurban çukurları, Yorkhoto mezarlığının bir bôlümünde kazılmıĢtır (Jiaohe Gucheng 

1998: 36-45; Yang Yiyung 1999: 19-21). Rus ve Koreli arkeologlar, Altay ve Sincan‟ın bu bôlgesi 
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arasındaki kesin kültürel iliĢkileri büyük ihtimalle ispat etmek için Hun dôneminin Yarkhoto tip 

yerleĢiminin maddi ve manevi kültürü içinde Saka ve Pazırık unsurlarını (ôrn., Gornyi Altay bôlgesi ile 

iliĢkili) iĢaret etmektedirler (Molodin ve Kan Inuk, 2000: 97).  

Hun (Hsiung-nu) kültüründe, atlarla beraber gômülen insan mezarlarına dair ôrnek olmamasına 

rağmen; at iskeletleri, Tuva‟daki Huno-Sarmat dôneminin bazı mezarlarında da bulunmuĢtur 

(Mandel‟shtam ve Stambul‟nik, 1992: 202). Sincan‟ın Yili bôlgesine yakın bir alanda, insan 

kalıntılarına yakın uzanan bozulmamıĢ bir at iskeletinin olduğu geç Saka dônemine ait (erken Vusun 

dônemi) sadece bir mezar kazılmıĢ (Zadneproskii, 1992: 82). �lenin ôzellikleri korunarak yapılmıĢ 

metal maske geleneği, sadece Türklerle iliĢkili değildir. Orta Asya‟daki mezar maskeleri ve yüz 

koruyucularının kullanımı üzerine ôzel ilgi gôsteren E.Ġ. Lubo-Lesnichenko, sôzde Katakom-NiĢ 

kültürlerde (Kuzey Tanrı Dağları (T‟ien Shan) bôlgesinde Shamsi mezarlığı, St.Petersburg‟daki Devlet 

Hazinesi‟nde saklanan Turfan‟dan tanınan maske) benzer geleneği buldu (Lubo-Lesnichenko, 1984: 

115). OlağandıĢı bir maddeden -iyi taneli kum taĢı- yapılmıĢ bir diğer insan maskesi, Yili bôlgesindeki 

Kunges nehri havzasından gelir (Zhang Yuzhong, 1985). Stratigrafik olarak tayin edilmese de, biz bu 

maskenin gômü tôreninde kullanıldığını tahmin edebiliriz. Kuzey �in‟in Kidan kalıntıları ile benzerlik 

kurarak, Zhang Yuzhong, bu maskeyi Batı Liao kültürü ile iliĢkilendirir. Diğer taraftan, üstte açıklanan 

gerçekler, Kunges maskesinin geç Orta �ağ dônemi ile iliĢkilendirilmesinin yanlıĢlığını gôsteriyor. 

Birçok son dônem buluntuları arasında, Yingpan nekropolisindeki mezar 15‟den gelen bir erkek 

maskesi dikkatimizi çekiyor. YerleĢim, tanınmıĢ Han yerleĢimi Loulan‟in 200 km. doğusundaki Kurug 

Tag dağlarının güney yamaçlarında Kunqiaohe Nehri‟nin (Konqi Darya Nehri) olduğu yere yerleĢtirilir. 

Maske, ôlenin ôzelliklerinin korunduğu, altın yaldızla süslenmiĢ ve siyah mürekkeple ve kırmızı renkle 

boyanmıĢ üç kat kumaĢın uygulanması ile üretilmiĢtir (Zhou Jinling ve Li Wenying, 1999: 13). Yingpan 

mezarlığında, temsili bir antik kumaĢ koleksiyonu kazılmıĢtır. Batıdan ithal edilen antik tekstillerin 

dıĢında, hem üretim tekniği hem de bezeme deseninde Boma ôrneklerine benzerlik gôsteren Han 

ipek kumaĢları da bulunmuĢtur. Yingpan mezarı, M.S. 1-2. yüzyıllara tarihlenir. 

Astana mezarlığında bulunan ipek kumaĢların Boma‟dakilerle karĢılaĢtırılması, �inli yazara, 

Astana mezarlarının Kuzey Hanedanı dônemiyle iliĢkilendirmesine olanak sağladı, bu yüzden, Boma 

mezarlığına daha geç bir tarih ônerdi. Yine de, Astana mezarlığının varlığı M.�. 3. yüzyılın ikinci 

yarısı ile M.�. 9. yüzyıl arasındaki dônemle sınırlandırılır. E.Ġ. Lubo-Lesnichenko açık bir Ģekilde 

Astana tekstillerinin takriben M.S. 4-5. yüzyıllara iĢaret ettiğini gôsterdi (Lubo-Lesnichenko, 1984: 

114-118). Boma‟dan birçok ipek kumaĢın, Sincan‟daki geç Doğu Han yerleĢimlerinde yeniden 

kullanılan tekstillerle benzerliği ônemlidir (Zhou Jinling ve Li Wenying, 1999). 

Ġpek kumaĢlar, Hun ve onlarla iliĢkili kabilelerle Doğu Türkistanı‟na geçirilen �in Kültürü ile 

Boma nüfusu arasındaki iliĢki için tek kanıttır. Bu durum, Boma mezarlığının yerel yerleĢikler 

tarafından terkedildiği ve doğuya uzak bôlgelerden yakın zamanlarda gelen bir nüfus tarafından 

burasının yerleĢilmediğine dair ek bir kanıt sunar. 

Bütünde, Boma koleksiyonu kesinlikle “batılı” bir ortaya çıkıĢtır ve Boma objelerinin polikrom stili 
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birleĢtirilir ve geliĢmis polikrom stilin kendine has tüm ôzelliklerini gôsterir. Eldeki bilginin bütünlüğü, 

Boma mezarlığında bulunan koleksiyonun, en geç M.S. 1. bin yılın ortalarına kadar geri giden bir tarihi 

olanaklı kılar. 

Charysh Nehri‟ndeki (Ob‟ Nehri‟nin bir kolu) M.S. 4-5. yüzyıl Tugozvonovo yerleĢiminde bulunan 

(Umanskii, 1978) polikrom objeler, Boma yapısı için çok kesin bir tarihlemeyi sağlamak için ônemlidir. 

Bu polikrom objeler, düĢünülen bôlgedeki Boma buluntularına çok yakındır. Sadece bir noktada 

farklılık gôsterir, bôlünmüĢ kabuk bağlama oldukça sık kullanılmıĢtır. Bu tekniğin, yuva-kabuk 

bağlama tekniğinden çok daha geç ortaya çıktığı düĢünülmektedir. Tugozvonovo buluntuları arasında, 

bôlünmüĢ kabuk bağlama sadece, objelerin sınırlı sayıda ve sınırlı alanda, ôrneğin, hançerin geçiĢ 

yerinde, gôrülebilir. Açıkca, Boma nüfusu, bôlünmüĢ kabuk bağlama ile daha iyi tanınır. Bundan 

baĢka, Boma objelerinde, Boma yapısı için daha geç bir zamanın, büyük ihtimalle M.S. 5. - erken 6. 

yüzyılın, ônerildiği kakılmıĢ taĢların çok daha çeĢitli formları gôrülür. 

Boma‟daki son dônem keĢifler, Tugozvonovo yerleĢiminin varlığına bazı noktalarda ıĢık tuttu. 

�ncelikle, bu yerleĢme, geç Huno-Sarmat dônemin polikrom stilinin doğu sınırı olduğu 

düĢünülüyordu. Tugozvonovo buluntuları, benzer tipteki buluntularla karĢılaĢtırılamamıĢtı çünkü bu 

yerleĢim çok uzakta idi ve Altay‟daki polikrom stilin orjini sorunu uzun süre açık kaldı. 

Boma mezarlığının etnik ôzelliği, çok ônemli sorunlardan birisinin değiĢmeyip olduğu gibi 

kalmasıdır. �alıĢmanın sonuç bôlümünde, An Yingxin, Han zamanındaki, Vusun insanlarının h�l� 

Tekes Nehri‟nin kenarlarında ve Yili Nehri‟nin üst alanlarında yaĢadığı ve Sui ve Tang dônemlerinde, 

Batı Gôktürklerinin bu bôlgelerde yaĢadığı sonucuna ulaĢır. Bôylece, M.S. 6. yüzyılda, As Yingxin‟in 

inandığı gibi, Batı Gôktürk kağanlarının kabile alanları, Tekes Nehri‟ne lokalize olmuĢtu (An Yingxin, 

1999: 14). Boma buluntularının Türk iliĢkisi hakkında doğru bir cevap veremese de, tarihlemesini 

(M.S. 600-700‟den daha erken) ve araĢtırmasının tüm mantığını meĢru kılmak için, belirsiz bir Ģekilde, 

Türklerin erken tarihini çalıĢmak için Boma buluntularının temel rolünü vurgular. 

Boma koleksiyonu çôzümlememizden ve tarih olarak mezarlık için M.S. 5. yüzyıl ve 6. yüzyılın 

baĢlarını ônermemizden dolayı, yerleĢimi Vusun kültürüyle iliĢkilendirmeyi ônerebiliriz. Bu hipotez, 

M.�. 1. bin yılın geç dônemi ile M.S. 1. bin yılın ilk yarısında Yili Nehri havzası ve yakın bôlgelerine 

yerleĢmiĢ olan gôçebelerin son dônemde kabul edilen etnik yapısı ile çok iyi uyuĢmaktadır 

(Zadneprovskii, 1971).  

Bilindiği gibi, Yedisu ve Tanrı Dağları‟nın (T‟ien Shan) tarihindeki Vusun dônemi, M.�. 3 ve 2. 

yüzyıllar arasında baĢlar. Ġç Asya‟dan Sincan bôlgesine giren Vusun kabileleri, daha güneye hareket 

etmek için (daha sonraki dônemlerde, Yuezçi, güneydeki Kushan eyaletine yerleĢti) güç kullanarak 

Yueçhi‟lerin (Yueh-Chih) ônemli bir bôlümünü kontrol altında tutarak Saka nüfusunu buraya getirdi 

(Zadneprovskii, 1992: 81). Dônemimizin ilk yüzyıllarında, bôlgedeki gôçebe kavimlerin tarihinde, Ġç 

Asya‟nın kalbinden gôçebe kavimlerin yeni bir gôç dalgasına baĢladığı yeni bir sayfa baĢladı; bu gôç 

geliĢiminde en ônemli rolünü, birleĢik adları “Hun (Hsiung-nu)” olarak bilinen kavimler oynadı. Yeni 
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nüfusun bôlgeyi ilhakı, Tanrı Dağları (T‟ien Shan) bôlgesinin kültürel çevresinde keskin değiĢimlerle 

sonuçlanmadı. M.S. 1. bin yılın ilk yarısının arkeolojik verileri yerli ve yabancı elemanların 

karıĢımından dolayı kültürel değiĢimin çok yavaĢ bir geliĢimini gôstermektedir. Bu bôlgenin Gôktürk 

soylu kağanlıklarla birleĢmesinden ônce, Tanrı Dağları (T‟ien Shan) bôlgesi, ônemli sayıda Vusun 

kavminin yoğun bir yerleĢim yeri idi. Aynı zamanda, geç Vusun yerleĢmelerinin yanında, Tanrı 

Dağları‟nın (T‟ien Shan) ve komĢusu Yedisu‟nun (ya da Batı Türkistan) gôçebe kültürleri, dromoslu 

(mezara bir geçiĢ yolu) katakom mezarların olduğu Kenkol-tipi yerleĢmelerle ifade edilir (Kentkol, 

Aktasty, Amisarai, Beriktas, vb.). Bu tip yerleĢmeler, Sakalar‟dan farklıdır-Vusun kalıntıları, ve Hun 

(Hsiung-nu) kavimleri olarak tanımlanır ve güvenilir bir Ģekilde dônemimizin baĢlarına tarihlenir 

(Zadneprovskii, 1992: 85-86). Literatürde, Hun ve Vusun ve Yedisu‟da ve Kazakistan‟ın güneyinde 

yaĢayan Kanju arasında “barıĢçıl” bir iliĢki olduğuna dair ve “daha batıya hareketlerinde ekonomik ve 

politik merkezler olarak yapılmıĢ sabit kaleler düzeni” (Khabdullina ve Akishev, 2000: 327) olduğuna 

dair bir gôrüĢ vardır. 

Türkî soylu halklar, Avrasya‟nın etno-kültürel tarihi içinde ônemli bir rol oynar; bu yüzden, 

onların orijin sorunu modern bilimde oldukça ônemlidir. Bu sorunun doğrudan, Hun tarihinin, Doğu 

Tanrı Dağları bôlgelerini ilhak etmesi ile bağlantılı olması saptanmıĢ bir gerçektir. Türklerin erken 

tarihinin ana hatları, �in yazılı kaynaklarının ve erken etnogenetik efsanelerinin verileri kullanılarak 

yeniden inĢa edilebilinir. M.S. 600‟de �inli tarihçiler tarafından kayıt edilen efsanenin Türk 

versiyonuna gôre (bu efsanenin bilinen iki versiyonu var), “büyük bir bataklığın sonunda yaĢayan” 

Türklerin ataları, savaĢçı komĢu bir kavim tarafından tümden ôldürülmüĢ. Sadece düĢmanlar 

tarafından kolları ve ayakları parçalanmıĢ on yaĢında bir oğlan çocuğu sağ kalabilmiĢ. Oğlan, 

sonradan onun eĢi olacak olan diĢi bir kurt tarafından emzirilmiĢ. Yine de, düĢmanlar bu oğlanı 

ôldürmüĢler, ama diĢi kurt saklanabilmiĢ ve Turfan‟ın doğusundaki (Kuzey T‟ien Shan) dağlarda 

sığınacak bir yer bulabilmiĢ. Orada, bir mağara içerisinde, diĢi kurt, büyüttüğü oğlandan olan on tane 

oğlan doğurmuĢ. Kurt‟un oğulları, Turfan‟dan kadınlarla evlenmiĢ. Kurt‟un torunu olan AsĢina, yeni 

kavmin lideri olmuĢ. Daha sonra, AsĢina, kendi liderliğinde, klanına “Türk” isminin verildiği yer olan 

Altay‟a halkını gôtürmüĢ. Bôylece, efsane, doğu Tanrı Dağları (T‟ien Shian) bôlgesi ile Türklerin 

orijinini iliĢkilendirir. Bu efsane, M.S. 460‟da Hun (Hsiung-nu) kavimlerinin Zhuanzhuan halklarının 

baskısı altında Turfan‟dan Batı‟ya (büyük ihtimalle, Altay‟a) gôçlerini gôsteren �in‟in tarihsel 

kayıtlarının verileri ile tam olarak uyuĢmaktadır (Vostochnyi Turkestan, 1992: 121-125). 

Bu verilerin çôzümlenmesi, Erken Gôktürk Kültürü‟nün orjininin Hun etnik çevresinden 

doğduğunu gôsterir. Aynı zamanda, Türklerin ataları Turfan vahasında yaĢarken, Fars soylu nüfus 

onların düzeni içinde yer alabiliyordu. Günümüzde, Turfan çevresinde, yoğun kazı çalıĢmaları, Türk 

halklarının düzeninin erken devresine ıĢık tutan buluntuların bulunduğu bir yerleĢimde yürütülüyor 

(Jiaohe Gucheng, 1998; Molodin ve Kan Inuk, 2000; Larichev ve Varenov, 2001: 105-114). Bu tek bir 

arkeolojik yerleĢimdir, çünkü günümüzde, Doğu Türkistanı‟ndaki ve Sayan-Altay‟ın kuzey 

bôlgelerindeki Hunno-Sarmatik dôneme tarihlenen yapıların tanımı sorunsaldır (bak. Khudyakov, 

1999: 152-153; Vasyutin, 1999). Yine de, günümüzde, Doğu Türkistan‟ı ve Altay‟da tanımlanan Huno-
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Sarmatik dônemin birçok arkeolojik kültürleri vardır. Diğer taraftan, geliĢmeler, batıya doğru olan Hun 

(Hsiung-nu) hareketine yerel nüfusun tepkisinin sonucunda olmuĢtur; bunun yanında, geliĢmeler, 

sonuçta Gôktürk kültürünün düzenine yol açan etnik geliĢmelerle eĢ zamanlı oldu. Yine de, bu 

geliĢmelere dair bildiklerimiz, h�l� yeterli değildir. 

Gôktürk arkeolojik kültürü, Ġç Asya‟daki Erken Orta �ağ kalıntıları arasında da ayırt ediliyor. Bu 

kültürün bulunduğu yerleĢimler, Moğolistan, Sayan-Altay, Doğu Türkistanı, Kazakistan ve 

Kırgızistan‟da bulunuyor. Bazı uzmanlar, Doğu Avrupa‟da antik Türklerle iliĢkilendirilen arkeolojik 

yapıların, Ġç Asya‟da yerleĢmiĢ bulunanlardan sonradan farklılaĢtığına inanmaktadırlar ve Uygur ve 

Kırgız devletlerindeki Türklerin birleĢmesi ve Ġkinci Gôktürk kağanlığı dônemine tarihlemektedirler (ca. 

M.S. 600-700). Tanrı Dağları (T‟ien-Shan) bôlgesinde, yerleĢimlerin birçoğu, Batı Gôktürk ve TürgiĢ 

kaganatları dôneminde tarihlenmektedirler (ca. 600-700). Birinci Gôktürk kağanlığına (ca. M.S. 500-

700) ve Türk‟lerin Altay‟a gôç zamanına (ca. M.S. 400-500) tarihlenen çok az arkeolojik yapı vardır. 

Güçlü bir Hun (Hsiung-nu) etkisi gôsteren Gornyi Altay‟daki Huno-Sarmat dônemi yerleĢmeleri için üst 

zamandizinsel sınır, M.S. 6. yüzyıldan daha geç olamaz gerçeğinin altını çizmeliyiz (Kubarev ve 

Zhuravleva, 1986; Savinov, 1994: 146). Boma mezarlığı için muhtemel tarih, iĢaret edilen dôneme 

yakındır. 

L.R. Kyzlasov‟un “uç” bir hipotezi, en Gôktürk soylu dil kavmini, Ġskit ve Hunno-Sarmat 

dônemleri kadar çok eskiye tarihler (M.�. 7. yüzyıl - M.S. 4. yüzyıl) (Kyzlasov, 2001). Ancak, bu 

hipotezin güvenilir nedenleri yoktur ve herhangi bir arkeolojik kanıtla kanıtlanamamıĢtır. BaĢlangıçtaki 

Avrupalı Saka nüfusunun kademe kademe “MoğollaĢması” ve Ġç Asya gôçebelerinin gôçünün etkisi 

altındaki yerli Fars soylu gôçebelerin “TürkleĢmesi” geliĢimi, zaman içinde gerçekleĢmiĢtir. Türk nüfus, 

Tanrı Dağları (T‟ien-Shan) bôlgesinde, sadece M.S. 7. yüzyılda geniĢ bir Ģekilde yayılmıĢtır. 

Bôylece, Gôktürklerin kültürel yapısı, Ģüpheye yer bırakmayacak bir Ģekilde, Hun (Hsiung-nu) 

kültürüden ortaya çıkmıĢtır. Ancak, Boma kalıntılarında Hun (Hsiung-nu) unsuru eksiktir. Boma 

koleksiyonu, farklı, batılı ôzelliklere sahiptir. Doğulu ipek kumaĢların dıĢında, Hun (Hsiung-nu) etkisini 

kanıtlayacak kanıt yoktur. Yine de, bu mezarlara gômülen nüfus, büyük ihtimalle, erken Türk kültürü 

düzeni ile iliĢkili geliĢmelerin içinde yer almıĢtır. Ancak, tek Boma yapısına dair bizim ôn etnik ve 

kültürel iliĢkilendirmelerimizin, benzer yerleĢimlerde gelecek yapı araĢtırmaları ve keĢiflerle 

geliĢeceğini ummaktayız.Hejing bôlgesindeki Chauhugou 3 mezarlığının kazısının ôn raporu. 1990. 
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�ok eski dônemlerden itibaren tarih yazma geleneğini sürdüren �inliler, gerek kendileri gerekse 

Orta Asya‟da yaĢayan diğer kavim ve devletler ile ilgili bilgileri aktarmıĢlardır. Dolayısıyla �in 

kaynakları, yazılı kültürü olmayan toplumların geçmiĢini aydınlatmada büyük katkıda bulunmuĢtur. 

�in‟in resmi hanedanlık kayıtları olan “24 Tarih”, Han Hanedanlığı‟ndan (M.�.206-M.S.220) 

Ming Hanedanlığı‟na (M.S.1368-1644) kadar olan geniĢ bir tarihi dônemi içine almaktadır. Bu kayıtlar, 

Orta Asya tarihi açısından ônem taĢımakta, bu alanda yapılacak olan araĢtırmalara ilk elden kaynak 

oluĢturmaktadır. Ayrıca, bilinen ilk yazılı belgelerimizin Gôktürk dônemine ait olduğu düĢünüldüğünde, 

kayıtlarda Türkler ve Türklerden ônceki budunlar hakkında bilgilere yer verilmiĢ olması, bunların Türk 

tarihi bakımından ônemini ortaya koymaktadır. “24 Tarih” sayesinde, az bilinen bir dôneme ait yeni 

bilgiler ortaya çıkmaktadır. 

Resmi hanedanlık kayıtları içinde, kiĢi adlarına gôre düzenlenmiĢ biyografiler ile kavim ve yôre 

monografileri bôlümleri yer almaktadır. Bunların birçoğu farklı kiĢiler tarafından toparlanıp yazılmıĢtır. 

Bu nedenle, yapılacak bir araĢtırmada, her bir bôlüm içindeki bilgilerin karĢılaĢtırılarak kullanılması 

bilgi eksikliği ya da yanlıĢını ortadan kaldıracaktır. Kayıtların değiĢik zamanlarda basılmıĢ nüshaları 

bulunmaktadır, bu çalıĢmada, noktalama iĢaretlerinin yerleĢtirilmiĢ olduğu Zhonghua1 Basımevi 

tarafından Pekin‟de basılmıĢ olan nüsha kullanılmıĢtır. 

Oldukça kapsamlı bir kaynak oluĢturan �in‟in resmi hanedanlık kayıtlarının bundan sonra 

yapılacak araĢtırmalarda kolay kullanımını sağlamak için bir ôn kılavuz niteliğindeki bu çalıĢmada, “24 

Tarih” adı altında toplanan 24 kitabın kapsamına giren 235 cilt ve 3249 bôlüm hakkında ayrı ayrı 

genel bilgi verilmiĢ, her birinin içinde yer alan Türk kavimlerinin ve Türklerle ilgili diğer kavimlerin 

monografileri kaynaktaki yeri, kapsadığı tarih ve metnin içeriği baĢlıkları ile ortaya konmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

1. Shi Ji (Tarih Kayıtları) 

Ġlk resmi hanedanlık kaydı, Si-Ma Qian (M.�. 145-yaklaĢık M.�. 90) tarafından Han hanedanlığı 

(M.�. 206-M.S. 220) dôneminde yazılmıĢ olan Shi Ji (Tarih Kayıtları)‟dir. BaĢlangıçta adı Tai Shi 

Gong Shu idi, ayrıca Tai Shi Gong Ji ya da Tai Shi Ji de denilmekteydi.2 Eser, yaklaĢık olarak M.�. 

104‟de yazılmaya baĢlanmıĢ ve M.�. 91 tamamlanmıĢtır. Kitabın tamamı 130 bôlümdür. Bunun, 20 

bôlümü Ben Ji,3 10 bôlümü Biao,4 8 bôlümü Shu,5 30 bôlümü Shi Jia6 ve 70 bôlümü de Lie 

Zhuan‟dır.7 Ben Ji ve Lie Zhuan tüm kitabın en ônemli kısımlarıdır. 

Resmi hanedanlık kayıtlarından ilki olan, Shi Ji‟den ônce belli bir dônemin tarihi olaylarını 
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anlatan ôrneğin; Chun Qiu, bir bôlgenin tarihi olaylarını anlatan ôrneğin; Guo Yü ve Zhan Guo Ce, 

politik tarihi olaylara ait raporları arĢiv Ģeklinde muhafaza eden ôrneğin; Shang Shu gibi tarih kitapları 

vardı.8 Ancak, bunların çoğu yıllık biçiminde idi. Oysa Shi Ji‟de Huang Di‟den baĢlayarak Han Wu 

Di‟nin Tai Chu yılına kadar olan �in‟in 3000 yıllık tarihi olayları kaydedilmektedir.9 

Si-Ma Qian‟in babası Si-Ma Tan, M.�. 140 ile M.�.110 tarihleri arasında Tai Shi Ling10 gôrevini 

yapmıĢtır. Bir genel tarih kitabı yazmayı düĢünen Si-Ma Tan, bunu gerçekleĢtirememiĢ, ôlmeden ônce 

oğlundan bu konuda baĢlattığı çalıĢmayı tamamlamasını istemiĢtir. M.�. 108‟de, Si-Ma Qian 

babasının gôrevine getirilerek Tai Shi Ling olmuĢ, M.�.104 yılında, Tai Chu Li‟nin11 düzenlenmesine 

yardım ettikten sonra, Shi Ji‟nin yazımına baĢlamıĢtır. 

�zellikle 110. bôlümdeki Xiong-nu Lie Zhuan‟da (Hun Monografisi), Xiongnu (Hun) lar ve ataları 

hakkında tarihi kayıtların bulunması nedeni ile Shi Ji, Orta Asya Türk tarihi ile ilgili ônemli bilgilerin 

aydınlığa kavuĢması açısından ilk yazılı belge olarak değerli bir kaynaktır. 

Eserdeki kavim monografisi; 

Kavim Adı: Xiong-nu (Hun) 

Kaynaktaki Yeri: 110. Bôlüm, Lie Zhuan 50, s. 2879-2920 

Kapsadığı Tarih: �in‟deki efsanevi hükümdarlar dôneminden yani Xia hanedanlığı (M.�. 21.yy-

16.yy) dôneminden baĢlayarak yaklaĢık M.�. 97‟ye kadar süren siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Xiong-nuların atalarından, kimliklerinden, yaĢam bi-çimlerinden, toplumsal 

yapılarından sôz edilmekte ve Xia hanedanlığından itibaren �in‟in kuzeyindeki kavimlerin tarihi 

hakkında bilgi verilmektedir. Qin hanedanlığı dônemindeki Xiong-nu tarihi, Tu-man‟dan baĢlanarak 

anlatılmakta ve Tu-man ile oğlu Mo-du dôneminde Xiong-nuların kabile ôrgütünden, askeri 

yapılarından, dinsel inançlarından, gelenek gôreneklerinden, Mete‟nin ve daha sonra sırasıyla diğer 

Chan-yülerin12 baĢa geçiĢinden, iç geliĢmelerinden ve �in ile iliĢkilerinden sôz edilmektedir. 

2. Han Shu (Han Tarihi) 

Ban Gu (M.S. 32-92) tarafından,13 Hou Han (Sonraki Han)14 hanedanlığı (M.S. 25-220) 

dôneminde, M.S. 82‟de yazılmıĢtır. 

Eserde, Han Gao Di‟nin ilk yılından (M.�. 206), Wang Mang‟ın Di Huang 4. yılına (M.S. 23) 

kadar geçen 230 yıllık tarihi olaylar kaydedilmiĢtir.15 

Xi Han (Batı Han) dônemi tarihini anlatan Han Shu‟ya, Qian Han Shu‟da denilmektedir.16 

BaĢlangıçta 100 bôlüm olan eser, 12 bôlüm Ji, 8 bôlüm Biao, 10 bôlüm Zhi ve 70 bôlüm Zhuan‟dan 

oluĢmaktadır. Ancak, daha sonra 120 bôlüme ayrılmıĢtır.17 

Dônemin tanınmıĢ Konfüçyanistlerinden olan Ban Gu‟nun babası Ban Biao, Shi Ji‟nin devamı 
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olarak 65 bôlümlük Hou Zhuan‟ı yazmıĢtır. M.S. 54 yılında ôlünce, oğlu Ban Gu yeterince detaylı 

bulmadığı Hou Zhuan‟ı yeniden düzenlemeye baĢlamıĢ, bu çalıĢması, eseri Han Shu‟ya temel 

olmuĢtur. 

Bu eserin tarzı yaklaĢık olarak Shi Ji ile aynıdır. Ancak, Shi Ji genel tarih, Han Shu ise bir 

dônemin tarih kitabıdır. Han Shu, bu ôzellliğinden dolayı method olarak daha sonraki dônem tarihi 

yazılımınlarına ôn ayak olmuĢtur. Han Shu, Batı Han dônemi tarihi araĢtırmalarındaki en ônemli tarihi 

dôkümandır. 

Ban Gu, değerli devlet adamları ve yeni yôreler ile ilgili biyografiler yazarak kaydettiklerini 28 cilt 

haline getirmiĢtir. Ming Di, ona tamamlayamadığı Han Shu‟yu yazması için izin verince, Ban Gu, 

bundan sonraki 20 küsür yılını Han Shu‟yu düzenlemekle geçirmiĢtir.18 

Ban Gu ôldüğü zaman eseri henüz tamamlanmamıĢtı. Bu nedenle, Ban Zhao eseri 

tamamlaması için ve Ma Xu de, ona yardımcı olmak üzere gôrevlendirildi. Bôylece Han Shu, Ban 

Biao, Ban Gu, Ban Zhao ve Ma Xu olmak üzere dôrt kiĢi tarafından yazılmıĢ, 30-40 yıllık bir sürede 

ancak tamamlanabilmiĢtir. 

Eserdeki kavim monografisi; 

Kavim Adı: Xiong-nu 

Kaynaktaki Yeri: 94. Bôlüm, 1.-2. Kısım, Lie Zhuan 60, s.3743-3835 

Kapsadığı Tarih: 1. Kısım; Xia hanedanlığı dôneminden baĢlayarak, yaklaĢık M.�. 58 yılına 

kadar olan siyasi tarihi, 2. Kısım ise; bôlünmeden sonra Xiong-nu Chan-yü‟sü Hu-han-xie dôneminden 

itibaren yani M.�. 58 yılından baĢlayarak yaklaĢık M.�. 25 yılına kadar olan dônemdeki siyasi tarihi 

kapsamaktadır. 

Metnin Ġçeriği: Birinci kısımda, Xiong-nuların kimliklerinden, yetiĢ-tirdikleri hayvanlar dahil yaĢam 

biçimlerinden, toplumsal yapılarından ve gelenek gôreneklerinden sôz edilmektedir. Xia 

hanedanlığından baĢlanarak �in‟in kuzeyindeki kavimler hakkında bilgiler verilerek bunların �in ile 

iliĢkilerinden, Dong Hu ve Yue Zhilerin Xiong-nular ile iliĢkilerinden, Mo-du‟nun baĢa geçtikten sonra 

siyasal hakimiyetini kurmasından, Xiong-nu Chan-yülerinin siyasal ôrgütlenmelerinden, askeri 

yapısından, dinsel inançlarından sôz edilmektedir. Ayrıca Han hanedanlığı dôneminde Xiong-nuların 

�in ile iliĢkileri, Mo-du‟dan sonra baĢa geçen Xiong-nu Chan-yülerin hem içteki durumları, siyasal 

geliĢmeleri hem de �in ile iliĢkilerinden de sôz edilmektedir. 

Ġkinci kısımda, Xiong-nuların geliĢmeleri, içteki siyasal olayları ve �in ile iliĢkileri anlatılmaktadır. 

Ayrıca, �inlilerin Xiong-nular hakkında hükümdarlarına sundukları raporlar yine bu kısımdadır. Metnin 

sonunda da tarihçinin yorumu bulunmaktadır. 

3. Hou Han Shu  
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(Sonraki Han Tarihi) 

Fan Ye (M.S. 398-445) tarafından Song hanedanlığı (M.S. 420-479) dôneminde yazılmıĢtır. 

Kitabın yazıldığı tarih kesin olarak bilinmemektedir. 

Doğu Han dônemi tarihinin kaydedildiği eserde, Wang Mang dônemi sonundan Han Xian 

dônemine kadar olan Doğu Han hanedanlığının 195 yıllık tarihi kaydedilmiĢtir.19 Kaynak, toplam 120 

bôlümden oluĢmaktadır. Bunun 10 bôlümü Ben Ji, 80 bôlümü Zhuan, 30 bôlümü de Zhi‟dır.20 

Fan Ye‟den ônce birçok kiĢi biyografik kayıt tarzını kullanmıĢtır, Hou Han dôneminde bir 

hanedanlığın tarihi bu sistem ile yazılmıĢtır. Ayrıca resmi tarih türündeki Dong Guan Han Ji dıĢında 

kiĢisel yazılmıĢ eserler ve kayıtlar bulunmaktadır. 

Eserdeki kavim monografileri; 

Kavim Adı:  Nan Xiong-nu (Güney Hunları) 

Kaynaktaki Yeri: 89. Bôlüm, Lie Zhuan 79, s. 2939-2978 

Kapsadığı Tarih: Hu-han-xie‟nin torunu Wu-ju-liu Ruo-di‟nin dône-minden baĢlayarak M.S. 30‟lu 

yıllar ile M.S. 216 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: �in nüfusuna giren Xiong-nuların tarihinden, bunların �in‟deki yerleĢim 

alanlarından, yerleĢim tarihlerinden sôz edilmektedir. BaĢa geçen Chan-yülerin içteki siyasi 

geliĢmeleri ve �in ile olan iliĢkileri, gelenek gôrenekleri, yônetim teĢkilatları, kabile adları, kuzey 

bôlgesinde geride kalan Xiong-nular ile iliĢkileri anlatılmakta ve �inli generallerin hükümdarlara Xiong-

nular ile ilgili sundukları raporlardan sôz edilmektedir. Metnin sonunda tarihçinin yorumu 

bulunmaktadır. 

Kavim Adı: Wu Huan 

Kaynaktaki Yeri: 90. Bôlüm, Lie Zhuan 80, s.2979-2984 

Kapsadığı Tarih: Han hanedanlığı dônemi (M.�. 206-M.S. 220) baĢlarından, M.S. 204 yılına 

kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Wu Huanların kimlikleri, tarihçeleri, gelenek gôrenekleri, dinsel inançları ve 

yasaları hakkında bilgiler verilmektedir. Mo-du tarafından yenilgiye uğradıktan sonra gôç ettikleri 

anlatılmaktadır. Han hanedanlığı dôneminde Wu Huanların, �inliler ile olan iliĢkilerinden, �in‟in Xiong-

nuları yenmesi ve Xiong-nuların dağılmasından sonra Wu Huanların, �in‟in kuzeyindeki topraklara 

yerleĢmelerinden ve bu yerleĢim bôlgelerinin nereleri olduğundan, bu topraklarda güç 

kazanmalarından ve buradaki faaliyetlerinden sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Xian Bei 
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Kaynaktaki Yeri: 90. Bôlüm, Lie Zhuan 80, s.2985-2998 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 30‟lu yıllardan, M.S. 180‟li yıllara kadar olan siyasi tarihi. 

Metnin Ġçeriği: Dong Huların soyundan geldiklerinden, adlarının tarihçesinden yani kısacası 

kimliklerinden, gelenek gôreneklerinden, Han dônemi baĢlarında Xiong-nular ve �inliler ile olan 

iliĢkilerinden sôz edilmektedir. Xiong-nuların �inliler tarafından yenilmesinden sonra Xian Beilerin 

güçlenmeleri, yerleĢtikleri bôlgeler ve Xian Bei yôneticileri hakkında bilgiler verilmektedir. Metnin 

sonunda da tarihçinin kısa bir yorumu bulunmaktadır. 

4. San Guo Zhi  

(�ç Devlet Tarihi) 

Chen Shou (M.S. 232-297) tarafından Jin hanedanlığı (M.S. 265-420) dôneminde yazılmıĢtır. 

Eserin yazıldığı tarih kesin olarak bilinmemektedir. San Guo Zhi, 30 bôlüm Wei Shu,21 15 bôlüm Shu 

Shu,22 20 bôlüm Wu Shu23 olmak üzere toplam 65 bôlümden oluĢmaktadır. San Guo Zhi‟da, Zhi ve 

Biao kısımları bulunmamaktadır. 

Wei Wen Di‟nin, Huang Chu ilk yılından Jin Wu Di‟nin, Tai Kang, ilk yılına kadar olan süre (M.S. 

220-280), �in tarihinde Wei, Shu ve Wu beyliklerinin oluĢturduğu “�ç Devlet Dônemi”dir.24 Bu �ç 

Devlet tarihini içeren San Guo Zhi‟nın belli kısımlarını açıklamak için, Güney Hanedanlıklarından olan 

Song hanedanlığı dôneminde Pei Song Zhi tarafından kısa notlar eklenmiĢtir. Chen Shou‟nun 

ulaĢabildiği tarihi kaynaklar sınırlı olduğu için, her üç tarihin içeriği de yeterli değildi. Bu nedenle, Pei 

Song Zhi, notlar ilave ederek açıklama yapmıĢ, hataları düzeltmiĢtir. 

�ç Devlet dôneminde politikada, ekonomide, askeri olaylarda insanların iliĢkileri ve ilim 

düĢüncesinde, edebiyatta, sanatta, bilim ve teknolojide yardımcı kiĢiler kitapta kaydedilmiĢtir. Eserde, 

ayrıca ülkedeki azınlık uluslar ile komĢu ülkelerin tarihi de yer almıĢtır. �rneğin; Wei Shu içindeki 

biyografide Japonya‟nın eski tarihi ile ilgili çok ônemli bilgiler bulunmaktadır.25 

Tang hanedanlığından ônce, Shi Ji, Han Shu ve Dong Guan Han Ji “�ç Tarihi” oluĢturmaktaydı. 

Daha sonra Dong Guan Han Ji‟nin kaybolmasıyla26 Shi Ji, Han Shu ve Hou Han Shu “�ç Tarih” 

olarak adlandırılmıĢtır. Sonraki nesillerce Chen Shou‟nun tarihi araĢtırması ve yazımı ônemli 

bulunarak, eseri San Guo Zhi da diğer üçüne eklenerek “Dôrt Tarih” oluĢmuĢtur.27 

Eserdeki kavim monografileri; 

Kavim Adı: Wu Wan 

Kaynaktaki Yeri:30. Bôlüm, Wei Shu 30, s.831-835 

Kapsadığı Tarih: Han dônemi (M.�. 206-M.S. 220) baĢlarından sonuna kadar olan siyasi tarih. 
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Metnin Ġçeriği: �in‟in kuzeyindeki Xiong-nular, Wu Wanlar ve Xian Beiler ile ilgili genel bir 

değerlendirme yapılmakta ve Han dôneminde bunların geliĢmesi ile ilgili mevcut durum 

anlatılmaktadır. Metnin baĢında yer alan dipnotta Wu Wanların biyografisi bulunmaktadır. Bu 

biyografide kimlikleri, yaĢam biçimleri, gelenek gôrenekleri, inançları, oturdukları yôreler, komĢuları 

ôzellikle Xiong-nular ve �in ile olan iliĢkilerinin tarihçesi üzerinde durulmaktadır. Asıl metin kısmında 

ise, Han hanedanlığı dônemi sonlarından itibaren çeĢitli Wu Wan boylarının ve ônderlerinin 

bağımsızlıklarını ilan etmeleri ve �in sınırındaki faaliyetleri ele alınmaktadır. 

Kavim Adı :  Xian Bei 

Kaynaktaki Yeri : 30. Bôlüm, Wei Shu 30, s. 835-840 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık M.S. 200‟lü yıllardan, M.S. 228 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Metnin dipnot kısmında Xian Beiler ile ilgili biyografi bulunmaktadır. Burada, 

kimlikleri, oturdukları yôreler, gelenek gôrenekleri, toplumsal yaĢamları, �inliler, Xiong-nular ve diğer 

kavimler ile olan iliĢkileri üzerinde durulmaktadır. Tan Shi Huai adlı liderlerinin ôlümüne kadar olan 

durumlarından sôz edilmektedir. Asıl metin kısmında ise, Xian Bei hükümdarı A Bi Neng dôneminden 

baĢlayarak Xian Bei tarihi anlatılmaktadır. 

5. Jin Shu (Jin Tarihi) 

Fan Xuan Ling ile birlikte birçok kiĢi tarafından, Tang hanedanlığı (M.S. 618-907) dôneminde, 

M.S. 646‟da28 yazılmaya baĢlanmıĢ, M.S. 648 yılında yani üç yıldan kısa bir süre içinde 

tamamlanmıĢtır. 

Eserin yazımında 21 kiĢi gôrev almıĢtır. Bunlar arasında Fang Xuan Ling, Chu Sui Liang, Xü 

Jing Zong, Ling Hu De Fen, Jing Bo, Lai Ji, Li Chun Feng, Li Yi Fu, Cui Xin Gong gibi isimleri 

sayabiliriz. Bu tarihçilerden Li Chun Feng, Tian Wen, Lü Li ve Wu Xing olmak üzere üç tane Zhi‟yı 

kendine ôzgü bir tarzda kaleme almıĢtı. Onun bu tarih yazma Ģeklini Jing Bo geliĢtirmiĢtir ancak, ne 

yazık ki bu tarz nesilden nesile aktarılamamıĢtır.29 

Tang hanedanlığı imparatoru Tai Zong30 ise, Xuan Di ve Wu Di kayıtları ile Lu Ji ve Wang Xi 

Zhi biyografilerini yazmıĢtı.31 

Xi Jin (Batı Jin) ve Dong Jin (Doğu Jin) hanedanlıklarının tarihi olaylarının kaydedildiği Jin Shu, 

10 bôlüm Ben Ji, 20 bôlüm Zhi, 70 bôlüm Lie Zhuan ve 30 bôlüm Zai Ji olmak üzere toplam 130 

bôlümden oluĢmuĢtur. Zai Ji bôlümünde, hanedanlık sınırları dıĢındaki olaylar anlatılmıĢ, ôzellikle 16 

devletin siyasi güçleri hakkında bilgiler verilmiĢtir. Burada sôzü edilen uluslar içinde en ônemlileri 

Xiong-nu, Xian Bei, Di ve Qiang sayılabilir. 

Tang hanedanlığından ônce, Jin hanedanlığının tarihi ile ilgili olarak yirmiden fazla kitap 

yazılmıĢtı. Ancak, Tang hanedanlığı baĢlarında bazıları kaybolmuĢtur. Jin hanedanlığı tarihi ile ilgili 
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yazılmıĢ kitapların sayısı çoktu ancak, bilgiler yetersizdi. Bundan dolayı, Tai Zong, Jin Shu‟nun tekrar 

yazılması için emir vermiĢtir. Kitap yazılırken, Jin hanedanlığının dôkümanlarından yararlanılmıĢtır, 

ôzel tarihler dıĢında ayrıca mevkiler, tôrenler, günlük yaĢam hakkında da bilgilere yer verilmiĢtir. 

Dôkümanlar kullanılırken seçici davranılmıĢ, bôylece titiz bir çalıĢma çıkmıĢtır. Kitabın yazımında 

sadece Zang Rong Xü‟nün Jin Shu‟su temel kaynak olarak kullanılmıĢtır.32 Aynı zamanda toplanan 

çeĢitli hikayeler de kaydedilmiĢ ve ilaveler yapılmıĢtır. Bôylece oluĢturulan Jin tarihi hem iyi bir 

dôküman, hem de referans kaynağı olmuĢtur. 

Eserdeki kavim monografileri; 

Kavim Adı: Tu Yü Hun 

Kaynaktaki Yeri: 97. Bôlüm, Lie Zhuan 67, Xi Rong, s. 2537-2542 

Metnin Ġçeriği: Kavime adını veren Tu Yü Hun hakkında kısaca bilgi verilmektedir. KomĢu 

kavimler ile olan iliĢkilerinden sôz edilmektedir. Daha sonra sırası ile baĢa geçen liderler ve 

dônemlerindeki siyasi olaylar anlatılmaktadır. 

Kavim Adı: Xiong-nu (Hun) 

Kaynaktaki Yeri: 97. Bôlüm, Lie Zhuan 67, Bei Di, s.2548-2552 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 200‟lü yıllardan, M.S. 295 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Xiong-nuların tarihçelerinden ve kimliklerinden kısaca sôz edilmektedir. Han 

hanedanlığı dônemi ortalarında parçalanmalarından sonra, �in topraklarına yerleĢmeleri ve 

yerleĢtikleri bôlgeler ile �ç Devlet dônemindeki yerleĢim alanları hakkında bilgiler verilmektedir. Daha 

sonra baĢlıca Xiong-nu kabilelerinin adları sıralanmakta, Xiong-nuların devlet teĢkilatı ve �in ile olan 

iliĢkileri üzerinde durulmaktadır. Metnin sonunda ise, tarihçinin yorumu bulunmaktadır. 

6. Song Shu (Song Tarihi) 

Shen Yue (M.S 441-513) tarafından Qi hanedanlığı dôneminde, M.S. 488 yılında yazılmıĢtır. 

Song hanedanlığı, Doğu Jin hanedanlığından sonra güneyde kurulmuĢ olan feodal bir 

hanedanlıktır. M.S. 403 yılında, Huan Xuan kendisini Jin hanedanlığının imparatoru ilan etmiĢtir. Daha 

sonra Liu Yu, Huan Xuan‟i devirerek M.S. 420 yılında Song hanedanlığını kurmuĢtur.33 

Song hanedanlığının 60 yıllık tarihinin kaydedildiği Song Shu, 10 bôlüm Ben Ji, 30 bôlüm Zhi, 

60 bôlüm Lie Zhuan olmak üzere 100 bôlümdür. 

Song hanedanlığının ulusal tarihinin yazılmasına, M.S. 439 yılında baĢlanmıĢtır. Dônemin ünlü 

bilim adamı He Cheng Tian Ji ve Zhi‟yı taslak olarak oluĢturmuĢ, Tian Wen Zhi ve Lü Li Zhi‟yı 

yazmıĢtır. Ondan sonra birçok kiĢi eserin yazımında gôrev almıĢtır. Ancak, onların gôrev süreleri çok 
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kısa olmuĢtur. Shen Yue, M.S. 462 yılında, Zhu Zuo Lang34 gôrevine getirilmiĢtir. �nceki kiĢilerin 

orijinal metinlerine baĢvurarak, Ulusal Tarih‟i yazmıĢtır. Bugün birçok kitapta, Xu Yuan‟in yazdığı Song 

Shu‟nun tamamlanmamıĢ eski metinleri korunmaktadır. Güney Qi hanedanlığı dôneminde M.S. 487 

yılı baharında, yeniden Shen Yue‟ye Song Shu‟yu yazması emredildi. Bunun üzerine Shen Yue‟de, 

He Cheng Tian, Xu Yuan ve diğerlerinin eski çalıĢmalarını tamamlayıp tekrar gôzden geçirerek 

düzeltmiĢ, bu iĢ için bir yıla yakın bir süre harcamıĢtır. M.S. 488 yılında, Ji ve Zhuanların 70 bôlümünü 

tamamlamıĢtır. Shen Yue imparatorluk hatıralarında, “Zhi bôlümlerinin tamamlanmak üzere” olduğunu 

belirtmektedir. Song Shu‟nun sekiz Zhi‟sının 30 bôlümünün sonradan tamamlandığı gôrülebilir. Song 

Shu‟nun en son uyarlamasında, M.S. 494‟den M.S. 502‟ye kadar olan zaman gôrülebilmektedir. 

Doğu Han hanedanlığının son yıllarından itibaren süre gelen güçlü aileler sistemi Doğu Jin ve 

Kuzey-Güney hanedanlıkları dônemine gelindiğinde büyük ôlçüde geliĢme kaydetmiĢtir. �nde gelen 

aileler, siyasi ve ekonomik bakımdan ôzel bir güce sahiptiler. Dolayısıyla yônetimi de ellerinde 

tutabiliyorlardı. Shen Yue‟nin Qi ve Liang hanedanlıkları dôneminde yazdığı Song Shu aynı zamanda 

bu dônemin ve sınıflarının ôzelliklerini taĢımaktadır. 

Song Shu, çok değerli bir tarihsel dôkümandır. 100 bôlümlük eserde, 60 yıl içinde meydana 

gelen olaylar kaydedilmiĢ, çok sayıda tarihi kaynak korunmuĢ, aynı zamanda da dônemin çok sayıda 

imparatorluğa ait hatırat, mektup ve makalesi toplanmıĢtır. Bôylece o dônemde ki toplumsal, siyasi ve 

ekonomik durum açıkça gôrülebilmektedir. 

Ayrıca ôzellikle 95. bôlüm, 55. Lie Zhuan‟da yer alan Su Lo içinde genellikle To-balar ile ilgili 

bilgiler bulunmaktadır. 

Eserdeki kavim monografileri; 

Kavim Adı: Rui Rui35 

Kaynaktaki Yeri: 95.Bôlüm, Lie Zhuan 55, s.2357 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 460‟lı yıllara kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Rui Ruilerin kimliğinden, yaĢadıkları yôrelerden, belli bir Ģehirlerinin 

olmadığından, gôçebe olarak yaĢadıklarından, komĢu kavimler ve �in ile olan iliĢkilerinden, 

yazılarının olmadığından sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Xian Bei Tu Yü Hunları 

Kaynaktaki Yeri: 96. Bôlüm, Lie Zhuan 56, s.2369-2375 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 469 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Xian Bei Tu Yü Hunlarının, Liao Dong Xian Beilerinden olduklarından, 

kimliklerinden, Xian Bei dilindeki kimi sôzcüklerin �ince karĢılıklarının ne olduğundan sôz 
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edilmektedir. Metnin sonunda tarihçinin yorumu bulunmaktadır. 

7. Nan Qi Shu  

(Güney Qi Tarihi) 

Xiao Zi Xian (M.S. 489-537) tarafından, Liang hanedanlığı (M.S. 502-557) dôneminde, Liang 

Wu Di‟nin, Tian Jian yılında (M.S. 502-519) yazılmıĢtır. 

Güney hanedanlıklarından olan Qi hanedanlığının tarihinin kaydedildiği kitabın baĢlangıçtaki adı 

Qi Shu idi. Song hanedanlığı dôneminden sonra “Nan” sôzcüğü eklenmiĢtir. Eser, toplam 60 

bôlümdür. Ancak, bugün 59 bôlümü korunmak-tadır.36 Kitap, 8 bôlüm Ben Ji, 11 bôlüm Zhi, 40 bôlüm 

Lie Zhuan‟dan oluĢmaktadır. 

Yazarı Xiao Zi Xian, Xia Dao Cheng‟ın37 torunudur. Liang hanedanlığı dôneminde ônemli 

kiĢilere ait bilgileri toplamaktan sorumlu idi. Ayrıca, faal bôlgelerde koruma gôrevi yaparak güçlenen 

hanedanlığa hizmet etmiĢtir. 

Güney Qi hanedanlığının baĢlarında bir tarih enstitüsü kurulmuĢtu. Tan Chao, Jiang Yen ve 

diğerleri burada “Resmi Tarih”i yazmıĢlardır. Xiao Zi Xian‟ın yazdığı Qi tarihinden ônce de birçok 

Güney Qi eski tarihi bulunmaktaydı. Ayrıca tüm imparatorların günlük yaĢamları ile ilgili tuttukları 

notlar bulunuyordu. ĠĢte tüm bunlar Xiao Zi Xian‟e kitabını yazarken temel kaynak olmuĢtur.38 

Eserdeki, yôre kayıtlarında her yôrenin coğrafi geliĢimi dıĢında, aydın kesimin durumunu gôsteren 

notlar da bulunmaktadır. Bu da eserin tarihi dôküman olarak değerini oldukça yükseltmektedir. 

Nan Qi Shu içinde, bu çalıĢmada ele alınan kavimler ile ilgili ayrı baĢlık altında monografi 

bulunmamaktadır. Ancak, metin içlerinde Türklerle ilgili bilgilere rastlamak mümkündür. 

8. Liang Shu (Liang Tarihi) 

Yao Si Lian (M.S. 557-637) tarafından, Tang hanedanlığı (M.S. 618-907) dôneminde, M.S. 629 

yılında imparatorun emriyle yazılmaya baĢlanmıĢ, M.S. 636 yılında tamamlanmıĢtır. 

Güney hanedanlıklarından olan Liang hanedanlığı, Doğu Jin, Song ve Qi hanedanlıklarını 

takiben Jiang Nan‟da kurulmuĢtur. Ġmparator Xiao Yan‟in39 kurduğu hanedanlık Ġmparator Xiao Fang 

Zhi dôneminde yıkılmıĢtır. Toplam 56 yıl (M. S. 502-557) hüküm süren bir hanedanlıktır. 

Liang hanedanlığı‟nın tarihinin kaydedildiği Liang Shu, 6. yüzyılın 50. yılından 7. yüzyılın 30. 

yılına kadar olan dônemi içermektedir. Kitap, 6 bôlüm Ben Ji, 50 bôlüm Lie Zhuan olmak üzere toplam 

56 bôlümden oluĢmaktadır. 

Liang Shu‟nun yazarı Yao Si Lian‟in lakabı Xin olarak geçmektedir,40 babası Yao Cha, Liang 

hanedanlığı dôneminin ünlü edebiyatçılarındandır. Chen hanedanlığı dôneminde çeĢitli gôrevlerde 

bulunmuĢtur. Chen hanedanlığı yıkıldıktan sonra Sui hanedanlığında ise Mi Shu Cheng41 gôrevine 
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getirilmiĢtir. Sui Wen Di‟nin emri ile Liang ve Chen hanedanlıklarının tarihini yazmaya baĢlamıĢtır. 

M.S. 606 yılında Yao Cha ôlünce, oğlu Yao Si Lian bu iki tarih ile ilgili çalıĢmalara devam etmiĢtir. 

Tang Tai Zong‟un, Zhen Guan yılı baĢlarında Zhu Zuo Lang42 gôrevine getirilen Yao Si Lian, 

imparatorun emri ile resmi olarak Liang ve Chen hanedanlıkları tarihini yazmaya baĢlamıĢtır. M.S. 636 

yılında Liang Shu‟yu tamamlamıĢtır. 

�zellikle Liang Shu‟daki edebiyat biyografileri, Liang dônemi edebiyatının zenginliğini 

yansıtmaktadır. 

Eserdeki kavim monografileri; 

Kavim Adı: Hua Guo43 (Eftalitler) 

Kaynaktaki Yeri: 54. Bôlüm, Lie Zhuan 48, Xi Bei Zhu Rong, s.812 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 126 yılından, M.S. 526 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Hua Guoların kimliklerinden, yerleĢim bôlgelerin-den, yaĢam biçimlerinden, giyim 

kuĢamlarından, gelenek gôreneklerinden, Ģehirlerinin ve kendilerine ôzgü yazılarının olmadığından 

sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Rui Rui 

Kaynaktaki Yeri: 54. Bôlüm, Lie Zhuan 48, Xi Bei Zhu Rong, s.817-821 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 72‟li yıllardan, M.S. 541 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Rui Ruilerin kimliklerinden, Ģehirlerinin olmadı-ğından ve gôçebe olarak 

yaĢadıklarından, giyim kuĢamlarından, komĢu kavimler ile olan iliºkilerinden sôz edilmektedir. 

9. Chen Shu  

(Chen Tarihi) 

Yao Si Lian (M.S. 557-637) tarafından, Tang hanedanlığı (M.S. 618-907) dôneminde, M.S. 622 

yılında imparatorun emriyle yazılmaya baĢlanmıĢ, M.S. 627 yılında tamamlanmıĢtır. 

Güney hanedanlıklarından olan Chen hanedanlığı, tıpkı Liang hanedanlığı gibi Doğu Jin, Song 

ve Qi hanedanlıklarını takiben Jiang Nan‟da kurulmuĢtur. Toplam 33 yıl (M.S. 557-589) hüküm süren 

bir hanedanlıktır. 

Chen hanedanlığının tarihinin kaydedildiği Chen Shu, 6 bôlüm Ben Ji, 30 bôlüm Lie Zhuan 

olmak üzere toplam 36 bôlümden oluĢmaktadır. �in‟in resmi hanedanlık kayıtları olan “24 Tarih” 

içinde bôlüm sayısı en az olan kitaptır.44 
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Eseri, Yao Cha yazmaya baĢlamıĢ ancak, o ôldükten sonra oğlu Yao Si Lian, M.S. 622 yılında 

Gao Zu‟nun emriyle babasının kaldığı yerden devam ederek kitabı yazmaya baĢlamıĢtır. Babasının 

yazdığı eski metinlere bağlı olarak düzenlemeler yapmıĢtır. Kitap uzun olmadığı için yazımı da fazla 

zaman almamıĢtır. 

Chen Shu içinde, bu çalıĢmada ele alınan kavimler ile ilgili ayrı baĢlık altında monografi 

bulunmamaktadır. Ancak, metin içlerinde Türklerle ilgili bilgilere rastlamak mümkündür. 

10. Wei Shu (Wei Tarihi) 

Wei Shou (M.S. 510-572) tarafından, Kuzey Qi hanedanlığı (M.S. 550-577) dôneminde, M.S. 

551 yılında yazılmaya baĢlanmıĢ, M.S. 554 yılında tamamlanmıĢtır 

To-ba milletinin kurduğu Kuzey Wei ile Doğu Wei tarihinin kaydedildiği eser, 12 bôlüm Ben Ji, 

92 bôlüm Lie Zhuan ve 20 bôlüm Zhi olmak üzere toplam 124 bôlümdür.45 4. yüzyılın sonundan 6. 

yüzyılın ortalarına kadar olan Kuzey Wei hanedanlığı tarihini kapsamaktadır. 

To-ba Gui, Kuzey Wei hanedanlığını kurduğunda Deng Yuan, 10 bôlümlük Dai Ji‟yi derleyip 

yazmıĢtı. Daha sonra birçok kiĢi kronolojik sistemi kullanarak Wei tarihini derleyip yazmıĢlardır. Lao 

Wen Di‟nin, Tai He 11. yılında (M.S. 487) Li Biao tarih çalıĢmalarına katılınca biyografik sistemi 

kullanmaya baĢlamıĢlardır. Genel olarak derlemeler, To-ba Hong yônetimine kadar yapılmıĢtı. Xing 

Luan, Cui Hong ve diğerleri Gao Zu, Shi Zong, Su Zong dônemlerinde imparatorların günlük 

faaliyetlerini derleyip yazmıĢlardır. Kuzey Qi hanedanlığı dôneminde, M.S. 551 yılında, Wen Xuan 

Di‟nin emriyle Wei Shou, Wei tarihini yazmaya baĢlamıĢtır.46 

Wei Shou, Kuzey Qi dôneminin ünlü aydınlarındandır. Kuzey Wei dônemi sonlarında “Devlet 

Tarihi” ve imparatorların günlük faaliyet raporlarının derlenmesi çalıĢmalarına katılmıĢtır. Bu arada 

kurulan tarih enstitüsünde Gao Long‟un denetiminde Fang Yan You ile birlikte altı kiĢi tarih 

çalıĢmalarına katılmıĢtır. AraĢtırmaların baĢında Gao Lung bulunuyordu ancak, iĢi yürüten Wei Shou 

idi. Bu arada M.S. 531‟de Wei Shou San Ji Shi Lang47 gôrevine getirilmiĢti. Bu çalıĢmalar sonunda, 

M.S. 554 yılı sonbaharında Ji ve Zhuan, 11. ayda da 10 bôlümlük Zhi tamamlanmıĢtır. Wei Shu bugün 

korunan Kuzey Wei tarihinin ilk ve ônemli kaynağıdır.48 Ancak, Wei Shu‟nun bazı bôlümlerinin 

kaybolduğu, daha sonra baĢka belgeler ile karĢılaĢtırılarak bu kayıp bôlümlerin tamamlanmasına 

çalıĢıldığı bilinmektedir. �rneğin, Wei Shu‟nun 102. bôlümündeki “Batı Bôlgeleri” kayıtları kaybolmuĢ, 

daha sonra tekrar derlenmiĢse de orjinalliğinden pek çok Ģey yitirmiĢtir.49 

Eserdeki kavim monografileri; 

Kavim Adı: Qi Dan (Kıtaylar ya da Kitaylar) 

Kaynaktaki Yeri: 100. Bôlüm, Lie Zhuan 88, s.2223-2224 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 390‟lı yıllardan, M.S. 517 yılına kadar olan siyasi tarih. 
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Metnin Ġçeriği: Qi Danların kimliklerinden, �in ve komĢu kavimler ile olan iliĢkilerinden sôz 

edilmektedir. 

Kavim Adı: Tu Yü Hun 

Kaynaktaki Yeri: 101. Bôlüm, Lie Zhuan 89, s.2233-2241 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 400‟lü yıllardan M.S. 541 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Tu Yü Hunların kimliklerinden, liderleri Tu Yü Hun‟un ağzından siyasi 

durumlarından, sırası ile baĢa geçen liderlerinden, �in ve komĢu kavimler ile iliĢkilerinden, Tu Jueler 

(Gôktürkler) ile aynı olan gelenek gôreneklerinden, ôlü gômme tôrenlerinden, giyim kuĢamlarından, 

yaĢadıkları yôrelerden sôzedilmektedir. 

Kavim Adı: Yue Ban Guo 

Kaynaktaki Yeri: 102. Bôlüm, Lie Zhuan 90, s.2268-2269 

Kapsadığı Tarih: M.S. 450‟li yıllardaki siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Vusunların kuzeybatısında yaĢayan Yue Ban Guoların atalarının Kuzey Xiong-

nuların kağanı olduğu anlatılmakta ve yerleĢim bôlgelerinden, nüfuslarından, gelenek gôreneklerinin 

ve dillerinin Gao Chelar ile aynı olduğundan, Ru Rular ile iliĢkilerinden sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Ru Ru 

Kaynaktaki Yeri: 103. Bôlüm, Lie Zhuan 91, s.2289-2303 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 380‟li yıllardan, M.S. 533 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Kimliklerinden, sırası ile liderlerinden sôz edilerek içteki siyasi durumları hakkında 

bilgi verilmektedir. Ayrıca, �in ve komĢu kavimler ile iliĢkilerinden sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Gao Che 

Kaynaktaki Yeri: 103. Bôlüm, Lie Zhuan 91, s.2307-2312 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık M.S. 540‟lı yıllara kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Gao Cheların kimliklerinden, gelenek gôreneklerinden, yetiĢtirdikleri 

hayvanlardan, �in ve komĢu kavimler ile olan iliĢkilerinden sôz edilmektedir. 

11. Bei Qi Shu (Kuzey Qi Tarihi) 

Li Bai Yao (M.S. 565-648) tarafından, Tang hanedanlığı (M.S. 618-907) dôneminde, M.S. 627 

yılında imparatorun emri ile yazılmaya baĢlanmıĢ, M.S. 636 yılında tamamlanmıĢtır. Bei Qi Shu‟da, 
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Doğu Wei ve Kuzey Qi hanedanlıkları tarihi kaydedilmiĢtir. Kitabın tamamı 50 bôlümdür. Bunun 8 

bôlümü Ji, 42 bôlümü Lie Zhuan‟dan oluĢmaktadır. BaĢlangıçta adı Qi Shu olan kitaba, Xiao Zi Xian‟in 

kitabı Nan Qi Shu‟dan ayırtedilebilmesi için Song dôneminde “Bei” sôzcüğü eklenmiĢtir.50 

Wei Lao Wu Di‟nin, Yong Xi 3. yılında (M.S. 534), Shan Jian‟in Wei imparatoru olması ile Wei 

hanedanlığı Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Tarihte Shan Jian‟in bu yônetimi Doğu Wei olarak 

bilinmektedir. Shan Jian‟in, Wu Ding 8. yılında (M.S. 550), Gao Yang, Doğu Wei hanedanlığını 

yıkarak kendini Qi imparatoru ilan etmiĢti. Kurduğu bu yônetim tarihte Kuzey Qi olarak bilinmektedir. 

Bei Qi You Zhu‟nun Cheng Guan ilk yılında (M.S. 577) Zhou Wu Di Qi hanedanlığını ortadan 

kaldırdı.51 

Li Bai Yao eserin yazımı sırasında babasının ônceden yazmıĢ olduğu 30 bôlümlük Qi 

Tarihi‟nden de yararlanmıĢtır. Kuzey Song dônemine gelindiğinde Bei Qi Shu‟nun birçok bôlümü 

kaybolmuĢtu. Orjinal metinlerin sadece 17 bôlümü korunabilmiĢti. Bugün kullanılan kitap, daha 

sonradan düzenlenmiĢtir. Bu yüzden yazıların düzeninde birçok karıĢıklık ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, 

kaydedilen olaylarda da tezatlıklar bulunmaktadır. 

Kitap içindeki birçok metinde o dônemin konuĢma dili kullanılmıĢtır. Her bôlümün sonunda 

tarihçinin yorumunun ardından uyaklı olarak yazılmıĢ ôvgü bôlümleri bulunmaktadır. 

Bei Qi Shu içinde, bu çalıĢmada ele alınan kavimler ile ilgili ayrı baĢlık altında monografi 

bulunmamaktadır. Ancak, metin içlerinde Türklerle ilgili bilgilere rastlamak mümkündür. 

12. Zhou Shu (Zhou Tarihi) 

Ling Hu De Fen (M.S. 583-666) tarafından, Tang hanedanlığı (M.S. 618-907) dôneminde, M.S. 

628 yılında imparatorun emri ile yazılmaya baĢlanmıĢ, M.S. 636 yılında tamamlanmıĢtır. 

M.S. 535 yılında Wen Di, kendisini imparator ilan edip Batı Wei hane-danlığını kurmuĢtur. M.S. 

557 yılında ise Batı Wei hanedanlığının yerini Zhou hanedanlığı almıĢtır. Tarihte bu hanedanlık Kuzey 

Zhou olarak geçmektedir. M.S. 581 yılında da Sui hanedanlığı tarafından yıkılmıĢtır.52 

Batı Wei ve Kuzey Zhou hanedanlıklarının tarihinin kaydedildiği Zhou Shu, 8 bôlüm Ben Ji, 42 

bôlüm Lie Zhuan olmak üzere toplam 50 bôlümden oluĢmaktadır. 

Zhou Shu‟nun bazı bôlümleri Kuzey Song dônemine gelindiğinde kaybolmuĢtu. Bugün her Ji ve 

Zhuan içindeki tarihçinin yorum kısımları ile 18., 24., 26., 31., ve 32. bôlümlerde eksiklikler 

bulunmaktadır. Bu bôlümlerin Ling Hu De Fen‟ın orjinal metinleri olmadığı ve bunların birçoğunun 

daha sonradan düzenlenip eklendiği konusunda gôrüĢler bulunmaktadır.53 

Tang dônemi baĢlarında pek çok çalıĢması bulunan Li Hu De Fen, Resmi tarih yazımı 

çalıĢmalarına katılmıĢtı. M.S. 622 yılında Mi Shu Cheng54 gôrevine getirilmiĢti. Ayrıca, Sonraki Liang, 

Chen, Qi, Zhou ve Sui hanedanlıklarının resmi tarihlerinin düzenlenmesinde de yardımcı olmuĢtu. 
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Gôktürkler ile ilgili bilgi veren ilk kaynak olan Zhou Shu içindeki kavim monografileri; 

Kavim Adı: Tu Jue (Gôktürk) 

Kaynaktaki Yeri: 50. Bôlüm, Lie Zhuan 42, Yi Yü, 2. Kısım, s.907-912 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 545 yılından, M.S. 580 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Tu Juelerin ataları ile ilgili ilk efsane anlatıldıktan sonra, Ru Rulara kôle 

olduklarından ancak, daha sonra Tu Juelerin baĢ kaldırarak devlet kurduklarından sôz edilmektedir. 

Ayrıca, devlet kuruluĢ dônemindeki iç ve dıĢ olaylardan, Tu Juelerin gelenek gôreneklerinden, giyim 

kuĢamlarından, barınakla-rından, yaĢam biçimlerinden, toplumsal yapılarından, kağanların tahta çıkıĢ 

tôrenlerinden, inançlarından, devlet teĢkilatından, askerlerinden, silahlarından, süslemelerinden ve 

takılarından, tuğlarından, yasalarından, ôlü gômme tôrenlerinden, �in ve Tu Yü Hunlar ile 

iliĢkilerinden, �in‟deki Qi ve Wei hanedanlıkları ile Tu Jueler arasındaki iliĢkilerden sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Tu Yü Hun 

Kaynaktaki Yeri: 50. Bôlüm, Lie Zhuan 42, Yi Yü, 2. Kısım, s.912-914. 

Kapsadığı Tarih: Batı Wei hanedanlığı dôneminde Wen Di‟nin Da Tong yılı (M.S. 535-551) 

ortalarından, M.S. 578 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Qin Hai yôresindeki Tu Yü Hunlar anlatılmaktadır. Genel olarak Tu Yü Hunların 

tarihçeleri ile ilgili kısa bir giriĢ yapıldıktan sonra, toplumsal yaĢamları konusunda bilgi verilmektedir. 

Yônetim sistemleri ve ôrgütlenmelerinden, Tu Jueler ile aynı olan gelenek gôreneklerinden sôz 

edilmektedir. 

13. Sui Shu (Sui Tarihi) 

Zhang Sun Wu Ji, Wei Wei ve diğerleri tarafından, Tang hanedanlığı (M.S. 618-907) 

dôneminde, M.S. 629 yılında yazılmaya baĢlanmıĢ, M.S 636 yılında tamamlanmıĢtır. 

Sui hanedanlığı tarihinin kaydedildiği kitap, toplam 8555 bôlümdür. Bunun 5 bôlümü Ji, 30 

bôlümü Zhi ve 50 bôlümü de Lie Zhuan‟dan oluĢmaktadır. Ji ve Zhuan bôlümlerinde M.S. 581‟den 

618‟e kadar olan 38 yıllık tarih kaydedilmiĢtir.56 

M.S. 629 yılında aralarında Fan Xuan Ling ve Wei Wei‟in de olduğu bir grup gôrevlendirilerek 

Sui Shu‟nun yazımına baĢlamıĢlardır. M.S. 652 yılında Zhang Sun Wu Ji de düzenleme yapması için 

gôrevlendirilmiĢtir. M.S. 656 yılına gelindiğinde 85 bôlümün tamamı hazır duruma gelmiĢtir.57 Tam bir 

iĢbirliği içinde hazırlanmıĢ olan Sui Shu oldukça değerli ve zengin bir materyaldir. �zellikle Batı 

Bôlgeleri ile ilgili araĢtırmalar için ônemli bir kaynaktır. 

Sui Shu‟nun 83. bôlüm, 48. Lie Zhuanda Qiang boylarından olan Dang Xianglar (Tangut) ve 



  839 

bunların komĢu kavimler, ôzellikle Türkler ile iliĢkileri anlatıl-maktadır. 

Sui Shu‟daki Zhi bôlümünde yer alan Tian Wen‟da astronomi çalıĢmaları ile ilgili bilgiler 

kaydedilmiĢtir. Yine Zhi bôlümünde yer alan coğrafya kayıtları, tüm ülkenin nüfusu, dağları, nehirleri, 

coğrafi geliĢimi, her bôlgenin gelenek gôrenekleri, yetiĢtirdikleri ürünler gibi çeĢitli bilgileri 

içermektedir. Ayrıca, müzik ile ilgili kayıtların yer aldığı Zhi‟da, Sui dôneminde müziğin geliĢmesi, 

Ģarkılar, müzikal enstrümanlar gibi birçok konuda bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler, �in‟in kültürü ile 

ilgili ônemli tarihi materyal olma ôzelliğini taĢımaktadır. 

Eserdeki kavim monografileri; 

Kavim Adı: Tu Yü Hun 

Kaynaktaki Yeri: 83. Bôlüm, Lie Zhuan 48, Xi Yu, s.1842-1845 

Kapsadığı Tarih: Sui hanedanlığı dôneminde Wen Di‟nin, Kai Huang yılı (M.S. 581-600) 

baĢlarından, Yang Di‟nin, Da Ye yılı (M.S. 605-616) sonlarına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Tu Yü Hunların ortaya çıkıĢlarından ve tarihçele-rinden, Qin Hai‟a 

yerleĢmelerinden, devlet ôrgütlerinden, gelenek gôreneklerinden ki bunun Tu Jueler ile aynı 

olduğundan, ülkenin coğrafi konumundan ve ikliminden sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Tu Jue 

Kaynaktaki Yeri: 84. Bôlüm, Lie Zhuan 49, Bei Di, s.1863-1876 

Kapsadığı Tarih: 6. yüzyılın ortalarından, Sui hanedanlığı (M.S.581-618) sonlarına kadar olan 

siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Bu bôlüm, Sui Shu‟daki Türkler ile ilgili en ônemli belgelerden biridir. Tu Juelerin 

ataları hakkında bilgi verilmekte, Ru Rular ve �in ile olan iliĢkilerinden, aralarındaki resmi 

yazıĢmalardan, �inlilerin sôzlü raporlarından, �in hükümdarlarının Tu Jueler ile ilgili verdikleri 

fermanlardan, �inlilerin Tu Jue hükümdarlarına evlenmeleri için gônderdikleri prenseslerden ve �in ile 

olan ticari iliĢkilerden sôz etmektedir. 

Kavim Adı: Xi Tu Jue (Batı Gôktürkler) 

Kaynaktaki Yeri: 84. Bôlüm, Lie Zhuan 49, Bei Di, s.1876-1879 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 605 yılından, M.S. 614 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Tu Juelerin ikiye ayrılmalarından, yerleĢim ve yônetim bôlgelerinden, hangi 

yôneticinin hangi bôlgeyi yônettiğinden, �in ile olan iliĢkilerinden sôz edilmekte, Chu Luo Kağan‟ın 

ağzından Xi Tu Juelerin içteki siyasal olayları dile getirilmektedir. 
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Kavim Adı: Tie Le 

Kaynaktaki Yeri: 84. Bôlüm, Lie Zhuan 49, Bei Di, s.1879-1880 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 590‟lı yıllardan, M.S. 607 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Atalarından, yerleĢim bôlgelerinden, Tie Leların hangi boylardan oluĢtuklarından, 

nüfuslarından, Sui Wen Di‟nin, Kai Huang yılı (M.S. 581-600) sonlarında �in ve Tu Jueler ile olan 

iliĢkilerinden, hakimiyet alanlarından, gelenek gôreneklerinden sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Xi 

Kaynaktaki Yeri: 84. Bôlüm, Lie Zhuan 49, Bei Di, s.1880-1881 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 600‟lü yılların baĢlarındaki dôneme ait siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Dong Hulardan olduklarından, Tu Juelerin �in ile bağlantı kurmalarından sonra 

bunların iliĢkilerinden ve beĢ boy olduklarından sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Qi Dan 

Kaynaktaki Yeri: 84. Bôlüm, Lie Zhuan 49, Bei Di, s.1881-1882 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 584 yılından, M.S. 600 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Qi Dan baĢlığı altında Shi Wei kavimi ve onların ataları hakkında bilgi 

verilmektedir. Qi Danların, Koreliler ve Tu Jueler ile iliĢkilerinden, askerlerinden, kabile sayılarından, 

gelenek gôreneklerinden sôz edilmektedir. Daha sonra, Shi Wei kaviminin, beĢ boy olduğundan, 

ayrıca Shi Weilerin kendi aralarında Güney ve Kuzey Shi Wei olarak ikiye ayrıldıklarından, bunların 

yaĢadıkları yôrelerden, Kuzey Shi Weilerin dokuz boy olduklarından sôz edilmektedir. Metnin sonunda 

ise tarihçinin yorumu bulunmaktadır. 

14. Nan Shi (Güney Tarihi) 

Li Yang Shou tarafından, Tang hanedanlığı dôneminde, M.S. 659 yılında yazılmıĢtır. 

Nan Shi ve Bei Shi �in tarihindeki Kuzey Güney hanedanlıkları olan sekiz hanedanlığın yani 

Song, Qi, Liang, Chen, Wei, Kuzey Qi, Zhou ve Sui hanedanlıklarının tarihinin yeniden düzenlenip 

yazıldığı kitaplardır. Nan Shi‟da, Shen Yue‟nin yazdığı Song Shu, Xiao Zi Xian‟in yazdığı Nan Qi Shu, 

Yao Si Lian‟in yazdığı Liang Shu ve Chen Shu birleĢtirilip ôzetlenmiĢtir.58 

Kitap toplam 80 bôlümden oluĢmaktadır. Bunun 10 bôlümü Ji, 70 bôlümü de Lie Zhuan‟dır. M.S. 

420-589 yılları arasındaki Song, Qi, Liang ve Chen hanedanlıklarının 170 yıllık tarihi kaydedilmiĢtir.59 

Kitabın yazarı Li Yang Shou, Tang Tai Zong dôneminde Sui Shu ve Jin Shu‟nun düzenlenmesi 
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çalıĢmalarına katılmıĢtır. Ayrıca, Tang hanedanlığı dôneminde Resmi Tarih‟in yazılması çalıĢmalarına 

yardımcı olmuĢtur. 

Nan Shi‟nın yazımı ile ilgili çalıĢmalara ilk olarak Li Yan Shou‟nun babası baĢlamıĢtır. Li Yan 

Shou, babasının çalıĢmasını temel alarak Shi Ji‟deki kayıtları ve biyografileri kitabının düzenini 

oluĢturmak için kullanmıĢtır. Sekiz hanedanlığın (Song, Qi, Liang, Chen, Wei, Bei Qi, Zhou ve Sui) 

tarihinden bazı bôlümleri çıkartmıĢ, bazı bôlümleri ôzet olarak almıĢ, yeni materyallerden yararlanıp 

bunlardan yeni bilgiler eklemiĢ bôylece, Nan Shi‟yı yazmıĢtır. 

Eserdeki kavim monografileri; 

Kavim Adı: He Nan 

Kaynaktaki Yeri: 79. Bôlüm, Lie Zhuan 69, Xi Rong, s.1977-1978 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık M.S. 480‟li yılların sonundan, M.S. 529 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: He Nan kavminin, Xian Beilerin Mu Rong kabilesinden olduklarından, yerleĢim 

bôlgelerinden,60 oturdukları yôrenin ikliminden, yetiĢtirdikleri ürünlerden, baĢta at olmak üzere 

besledikleri hayvanlardan, barınaklarından, giyim kuĢamlarından sôz edilmektedir. Tu Yü Hun‟un 

torunları dônemindeki olaylar da anlatılmaktadır. He Nan kavminin, bulundukları yôredeki Qiang adı 

verilen yerel kabileler ile karıĢtıkları ve �inliler ile olan iliĢkileri anlatılmaktadır. 

Kavim Adı: Hua Guo 

Kaynaktaki Yeri: 79.Bôlüm, Lie Zhuan 69, Xi Yü, s.1984. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık M.S. 126 yılından, M.S. 526 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Hua Guoların tarihi hakkında kısaca bilgi verilmektedir. Wei ve Jin 

hanedanlığından sonra �in ile pek iliĢkileri olmadığından ancak, Liang hanedanlığı dôneminde �in ile 

bağlantı kurabilmek için zerdeva (beyaz aslan) ve değerli taĢlar gônderdiklerinden bahsedilmektedir. 

Kuzey Wei hanedanlığı dôneminde, Hua Gouların Ru Rulara bağlı küçük bir devlet olduğundan, 

yavaĢ yavaĢ Afganistan‟ın kuzeyi ile Ġran‟ı ele geçirip sınırlarını geniĢlettiklerinden ayrıca yeĢilliğin az 

olduğu geniĢ topraklarında tahıl yetiĢtirdiklerinden, ekmek ve koyun etinin temel yiyecekleri 

olduğundan, atlarının ve iki hôrgüçlü develerinin olduğundan sôz edilmekte, Hua Guo insanlarının 

hepsinin çok iyi okçu oldukları, giyim kuĢamları anlatılmaktadır. Ayrıca, kendilerine ait yazılarının 

olmadığı, Qi Danların yazısını kullandıkları ve kağıt olarak koyun postundan yararlandıkları, komĢu 

ülkelerle iliĢki kurdukları, gôk tanrıları ve ateĢ tanrılarının olduğu gibi çeĢitli konularda bilgi 

verilmektedir. Ayrıca, He Nanlıların Hua Guolara, �inliler ile konuĢmalarında çevirmenlik yaptıkları da 

anlatılmaktadır. 

Kavim Adı: Ru Ru 
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Kaynaktaki Yeri: 79.Bôlüm, Lie Zhuan 69, Bei Di, s.1986-1991 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık M.S. 478 yılından M.S. 541 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Ru Ruların Xiong-nuların bir kolu olduğundan, kentlerinin olmadığından, gôçebe 

olarak çadırlarda yaĢadıklarından, kısa elbise giydiklerinden, yaĢadıkları yôrenin iklimi ve 

coğrafyasından sôz edilmekte, Song dôneminde �in‟e bir elçi gôndererek Weilere karĢı savaĢmayı 

ônerdikleri anlatılmaktadır. Metnin sonunda tarihçinin yorumu yer almaktadır. 

15. Bei Shi (Kuzey Tarihi) 

Li Yang Shou tarafından, Tang hanedanlığı dôneminde, M.S. 659 yılında yazılmıĢtır. 

Bei Shi‟da, Kuzey hanedanlıkları tarihi olan Wei Shou‟nun yazdığı Wei Shu, Li Bai Yao‟nun 

yazdığı Bei Qi Shu ve Ling Hu De Fen‟ın yazdığı Zhou Shu birleĢtirilip ôzetlenmiĢtir. 

Kitap, 5 bôlüm Wei Ben Ji, 3 bôlüm Qi Ben Ji, 2 bôlüm Sui Ben Ji ve 88 bôlüm Lie Zhuan olmak 

üzere toplam 100 bôlümden oluĢmaktadır.61 

Kuzey Wei hanedanlığı dôneminde M.S. 386 yılından Sui hanedanlığı dôneminde M.S. 618 

yılına kadar olan Kuzey hanedanlıklarından Wei, Bei Qi, Zhou ve Sui hanedanlıklarının 233 yıllık tarihi 

kaydedilmiĢtir.62 

Bei Shi ile ilgili ilk çalıĢmaları Li Yang Shou‟nun babası yapmıĢtır. Kuzey bôlgesinden bir kiĢi 

olduğu için yaptığı çalıĢmalar, Nan Shi‟ya gôre daha detaylı olmuĢtur. Bu nedenle, babasının 

çalıĢmalarını temel alan Li Yang Shou‟nun yazdığı Bei Shi‟nın içeriği Nan Shi‟dan daha kapsamlı 

olmuĢtur. 

Nan Shi‟da olduğu gibi Bei Shi‟da sekiz hanedanlığın (Song, Qi, Liang, Chen, Wei, Bei Qi, Zhou 

ve Sui) tarihi temel alınmıĢ ancak, içlerindeki bazı bôlümler ya çıkarılmıĢ ya da ôzet olarak verilmiĢtir. 

Ayrıca kitabın yazımında yeni materyallerden de derlemeler yapılmıĢtır. 

Eserdeki kavim monografileri; 

Kavim Adı: Xi 

Kaynaktaki Yeri: 94. Bôlüm, Lie Zhuan 82, s.3126-3127 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık M.S. 388 yılından, M.S. 497 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Xilerin kimliklerinden, �in ile olan iliĢkilerinden, baĢta at olmak üzere yetiĢtirdikleri 

hayvanlardan, gelenek gôreneklerinden sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Qi Dan 
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Kaynaktaki Yeri: 94. Bôlüm, Lie Zhuan 82, s.3127-3129. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 391 yılından, M.S. 612 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Qi Danların kimliklerinden, �in ve komĢu kavimler ile iliĢkilerinden, gelenek 

gôreneklerinden sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Shi Wei 

Kaynaktaki Yeri: 94. Bôlüm, Lie Zhuan 82, s.3129-3131 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 540‟lı yıllardaki siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Bulundukları yôreden, kimliklerinden, dillerinin Qi Danlar ile aynı olduğundan, 

gelenek gôreneklerinden, �in ile iliĢkilerinden, beĢ boy olduklarından ve bu boyların ôzelliklerinden, 

bu beĢ boy içinde yer alan Güney Shi Wei boyunun giyim kuĢamlarının ve gelenek gôreneklerinin Qi 

Danlar ile aynı olduğundan, yetiĢtirdikleri hayvanlardan sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Tu Yü Hun 

Kaynaktaki Yeri: 96. Bôlüm, Lie Zhuan 84, s.3178-3190. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 436 yılından, M.S. 617 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Liao Dong Xian Beilerin soyundan geldikleri anlatılmakta, Tu Yü Hunların 

kuruluĢları, iç siyasetleri ve dilleri ile ilgili bilgiler de verilmektedir. Tu Yü Hunların siyasi 

geliĢmelerinden, gelenek gôreneklerinden ve komĢusu olan kavimlerden, bunlardan Di ve Qiang 

kavimleri ve �in ile olan iliĢkilerinden sôz edilmektedir. Metin içinde �in hükümdarlarına sunulan 

raporlar bulunmaktadır. 

Kavim Adı: Ye Da (Eftalitler) 

Kaynaktaki Yeri: 97. Bôlüm, Lie Zhuan 85, Xi Yü, s.3230-3232. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık M.S.450‟li yıllardan, M.S.610‟lu yıllara kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Ye Daların, Büyük Yüe Zhilerin bir kolu olduğundan, bunlara Gao Cheların bir 

baĢka kolu da denildiğinden, oturdukları yôreden, gelenek gôreneklerinin Tu Jueler ile aynı 

olduğundan, hayvanlarından, yasaları olduğundan, Ru Rular ile evlilik bağları olduğundan, �in‟e 

gônderdikleri ticari elçilerden, Tu Jueler tarafından yıkılmalarından, coğrafi konumundan sôz 

edilmekte, Hui Shenın raporlarından yola çıkılarak Xi Yü‟deki bôlgeler ile ilgili bilgiler verilmektedir. 

Kavim Adı: Ru Ru 

Kaynaktaki Yeri: 98. Bôlüm, Lie Zhuan 86, s.3249-3267. 
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Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 416‟lı yıllardan, M.S. 555‟e kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Ru Ru adının nereden geldiği konusunda bilgi verilmekte ve devleti 

kurmalarından, çeĢitli hükümdarlar dôneminde �inliler, To-balar ve komĢu kavimler ile iliĢkilerinden 

sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Gao Che 

Kaynaktaki Yeri: 98.Bôlüm, Lie Zhuan 86, s.3270-3273. 

Kapsadığı Tarih: Wei Dao Wu Di‟nin hüküm sürdüğü yıllardan (M.S. 386-M.S.409) Wei Lao Wen 

Di‟nin hüküm sürdüğü yılların (M.S.471-M.S.500) sonuna kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Gao Chelara baĢlangıçta Di Li denildiğinden, kimliklerinden sôz edilmektedir. 

Xiongnular ile dillerinin aynı olduğu sôylenmekte ve siyasal yapılarından, savaĢ tekniklerinden, 

gelenek gôreneklerinden, yiyecek içeceklerinden, çadırlarda yaĢadıklarından, giyim kuĢamlarından, 

cenaze tôrenlerinden, gôçebe olduklarından, Ru Rular, To-balar ve Ye Dalar ile olan iliĢkilerinden sôz 

edilmektedir. Metnin sonunda tarihçinin yorumu yer almaktadır. 

Kavim Adı: Tu Jue 

Kaynaktaki Yeri: 99.Bôlüm, Lie Zhuan 87, s.3285-3299. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 545 yılından, M.S. 616 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Kimlikleri konusunda bilgi verilmekte, Tu Jueler ile ilgili efsaneden 

bahsedilmektedir. Ru Rular ile olan iliĢkileri anlatılmaktadır. Tu Juelerin ilk yerleĢim yôreleri hakkında 

çeĢitli varsayımlar ône sürülmüĢtür. Birinci varsayıma gôre, Xi Hai‟da yerleĢtikleri ve AĢina ailesinden 

oldukları ône sürülmek-tedir. Ikinci varsayıma gôre, Ping Liang‟da yerleĢmiĢlerdir. �çüncü varsayım 

ise Altay dağlarında oturduklarından ki bu dağ miğfere benzediği için “Tu Jue” adının da buradan 

geldiği ône sürülmektedir. Bir baĢka gôrüĢe gôre de bunlar, Su Guo‟dan gel-mektedirler. 

Tu Juelerin siyasi ve tarihi geliĢmelerinden, gelenek gôreneklerinden, hükümdarlarından sôz 

edilmektedir. KomĢu kavimler ve �in ile olan iliĢkilerinden, �in hükümdarları ile yapılan 

yazıĢmalardan, �in hükümdarlarına sunulan raporlardan bahsedilmektedir. 

Kavim Adı : Xi Tu Jue 

Kaynaktaki Yeri : 99. Bôlüm, Lie Zhan 87, s.3299-3302. 

Kapsadığı Tarih : YaklaĢık olarak M.S. 600‟lü yıllardan, M.S. 615 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği : YerleĢim alanlarından, Tu Juelerden ayrıldıktan sonra baĢa geçen 

hükümdarlarından ve �in ile olan iliĢkilerinden sôz edilmektedir. 
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Kavim Adı: Tie Le 

Kaynaktaki Yeri: 99. Bôlüm, Lie Zhan 87, s.3303-3311 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 600‟lü yıllar içindeki siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Tie Lelerin kimliklerinden, yerleĢim alanlarından, gelenek gôreneklerinin Tu 

Jueler ile aynı olduğundan, M.S. 608 yılından itibaren �in ile herhangi bir iliĢkilerinin olmadığından 

sôz edilmekte ayrıca, Tie Le boylarının isimleri sıralanmakta ve herbirinin yerleĢim alanları hakkında 

bilgi verilmektedir. Metnin sonunda tarihçinin yorumu bulunmaktadır. 

16. Jiu Tang Shu  

(Eski Tang Tarihi) 

Liu Xu tarafından, Sonraki Jin hanedanlığı dôneminde, M.S. 945 yılında yazılmıĢtır. 

Tang hanedanlığının M.S. 618‟den 907‟ye kadar olan 290 yıllık tarihinin kaydedildiği kitabın 

baĢlangıçta adı Tang Shu idi.63 

20 bôlümü Ji, 30 bôlümü Zhi ve 150 bôlümü de Lie Zhuan olmak üzere toplam 200 bôlümden 

oluĢmaktadır. 

M. S. 941 yılından itibaren Tang dônemi tarihinin yazılması için çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. 945 

yılına gelindiğinde Liu Xu son düzenlemeleri yaparak kitabı tamamlamıĢtır. 

Kitabın yazımı sırasında belge yônünden sıkıntı çekilmemiĢtir. �zellikle de kitabın yazıldığı 

dônem Tang dônemine yakın bir tarih olduğu için belgelerin derlenmesinde herhangi bir zorlukla 

karĢılaĢılmamıĢtır. Tarihi değeri olan birçok makaleye yer verilmiĢtir. 

Kitabın Lie Zhuan bôlümünde, �in‟deki azınlık milletler tarihi kaydedilmiĢtir. �zellikle Tu Jueler 

(Gôktürk) ve Hui Helar (Uygur) hakkında detaylı bilgilere yer verilmiĢtir. Bu da kaynağın değerini ve 

ônemini arttırmaktadır.64 

Eserdeki kavim monografileri; 

Kavim Adı: Tu Jue 

Kaynaktaki Yeri: 194. Bôlüm, 1.-2. Kısım, Lie Zhuan 144, 1.-2. Kısım, s.5153-5193. 

Kapsadığı Tarih: 1. Kısım; YaklaĢık M.S. 610‟lu yıllardan baĢlayarak, M.S. 742 yılına kadar olan 

siyasi tarihi, 2.Kısım; YaklaĢık olarak M.S. 610‟lu yıllardan, M.S. 740‟lı yıllara kadar olan dônemdeki 

siyasi tarihi kapsamaktadır. 

Metnin Ġçeriği: Birinci kısımda, Tu Juelerin tarihinden bahsedilmekte ve Sui Shu‟dan sonraki 
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bôlüm anlatılmaktadır. Bilgiler, Qi Ming Kağanın oğlu dôneminden baĢlamaktadır. Tu Jue Kağanı ile 

�inliler arasındaki iliĢkilerden, sırası ile Tu Jue Kağanlarının tahta çıkıĢlarından, dônem ile ilgili 

olaylardan sôz edilmektedir. Ayrıca, �inlilerin Tu Juelere karĢı izlemeleri gereken politika ile ilgili bir 

rapor da bulunmaktadır. Bilge Kağan Tonyukuk‟tan bahsedilmekte ve toplumsal yapıdan çok siyasi 

olaylar hakkında bilgi verilmektedir. 

Ġkinci kısımda, Xi Tu Juelerin (Batı Gôktürkler) temelde Bei Tu Jueler (Kuzey Gôktürkler) ile aynı 

olduğu sôylenerek bunlar hakkında bilgi verilmiĢ, yerleĢim alanlarından, geleneklerinin Tu Jueler ile 

aynı olduğundan ancak, dillerinin biraz farklı olduğundan, devlet gôrevlerinden, �in ile iliĢkilerinden, 

Kağanlarından ve dônemlerindeki siyasi olaylardan, komĢu kavimlerle olan iliĢkilerinden sôz 

edilmektedir. Metnin sonunda tarihçinin bir yorumu bulunmaktadır. 

Kavim Adı: Hui He65 (Uygurlar) 

Kaynaktaki Yeri: 195. Bôlüm, Lie Zhuan 145, s.5195-5216. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 600‟lü yıllardan baĢlayarak, M.S. 860 yılına kadar olan 

siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Atalarının Xiong-nular olduğu, To-balar dôneminde Tie Lelar içinde yer aldıkları, 

gelenek gôrenekleri, ônce Gao Chelara sonra Tu Juelere bağlandıkları anlatılmaktadır. BaĢlarında bir 

yônetici bulunmadığından, gôçebe olduklarından, tarihsel ve siyasi geliĢmelerinden sôz edilmektedir. 

Metnin sonunda tarihçinin yorumu yer almaktadır. 

Kavim Adı: Tu Yü Hun 

Kaynaktaki Yeri: 198. Bôlüm, Lie Zhuan 148, Xi Rong, s.5297-5301. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak, M.S. 605‟li yıllardan baĢlayarak M.S. 800 yıllarına kadar olan 

siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Tarihçesinden, gelenek gôreneklerinden, devlet teĢkilatlarından, coğrafi 

konumlarından, Sui hanedanlığı (M.S. 581-618) dôneminden itibaren �in ile iliĢkilerinden sôz 

edilmektedir. 

Kavim Adı: Tie Le 

Kaynaktaki Yeri: 199. Bôlüm, 2.Kısım, Lie Zhuan 149, 2. Kısım, Bei Di, s.5343-5349. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık M.S. 610 yıllarından itibaren M.S. 650 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Tie Leların kimliklerinden ve bunlara bağlı boylardan, �in ve komĢu kavimler ile 

olan iliĢkilerinden sôz edilmektedir. 
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Kavim Adı: Qi Dan 

Kaynaktaki Yeri: 199. Bôlüm, 2. Kısım, Lie Zhuan 149, 2. Kısım, Bei Di, s.5349-5354. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık M.S. 620 yılından baĢlayarak, M.S. 812 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Qi Danların yaĢadıkları yôre anlatılmakta ve hükümdar ailesinin kimliğinden, 

askerlerinden, boylarından, gerçekte Tu Juelere bağlı olduklarından, gelenek ve gôreneklerinden sôz 

edilmektedir. 

Kavim Adı: Xi 

Kaynaktaki Yeri: 199. Bôlüm, 2. Kısım, Lie Zhuan 149, 2. Kısım, Bei Di, s.5354-5358. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık M.S. 620‟li yıllardan M.S. 816 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Xiong-nuların bir boyu olduklarından, oturdukları yôreden, gelenek gôreneklerinin 

Tu Jueler ile aĢağı yukarı aynı olduğundan, sürekli Qi Danlar ile savaĢ halinde olduklarından sôz 

edilmektedir. 

Kavim Adı: Shi Wei 

Kaynaktaki Yeri: 199. Bôlüm, 2. Kısım, Lie Zhuan 149, 2. Kısım, Bei Di, s.5356-5358. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık M.S. 620‟li yıllardan M.S. 836 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Qi Danların bir boyu olduklarından, yerleĢim bôlgelerinden, gelenek 

gôreneklerinden, Shi Weilerin çeĢitli boy adlarından ve bunların yaĢadıkları yôrelerden ve �inliler ile 

olan iliĢkilerinden sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Mo He (Merkitler) 

Kaynaktaki Yeri: 199. Bôlüm, 2.Kısım, Lie Zhuan 149, 2.Kısım, Bei Di, s.5358-5359. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 620‟li yıllardan baĢlayarak, M.S. 730‟lu yıllara kadar olan 

siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Mo Heların yaĢadıkları yôreden, Tu Jueler ile komĢu olduklarından, 

kabilelerinden, gelenek gôreneklerinden, kimilerinin Korelilere kimilerinin de Tu Juelere bağlı 

olduklarından sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Di 

Kaynaktaki Yeri: 199. Bôlüm, 2. Kısım, Lie Zhuan 149, 2. Kısım, Bei Di, s.5363. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 630‟lu yıllardaki siyasi tarih. 
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Metnin Ġçeriği: Xiong-nuların bir kolu olduklarından, yaĢadıkları yôreden ve bu yôrenin eskiden 

Xian Beilere ait olduğundan, komĢu kavimlerinden, gelenek gôreneklerinden M.S. 630 yılında �in‟e 

elçi gôndererek, iliĢki kurduklarından sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Wu Luo Hun 

Kaynaktaki Yeri: 199. Bôlüm, 2. Kısım, Lie Zhuan 149, 2. Kısım, Bei Di, s.5364-5366. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık M.S. 630‟lu yıllardaki siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: �in ile iliĢkilerinden, komĢusu olan Tu Jueler, Mo Helar, Qi Danlar ve Wu 

Wanlardan, gelenek gôreneklerinin Mo Helar ile aynı olduğundan sôz edilmektedir. Metnin sonunda 

tarihçinin yorumu yer almaktadır. 

17. Xin Tang Shu  

(Yeni Tang Tarihi) 

Ou Yang Xiu, Song Qi ve diğerleri tarafından, Song hanedanlığı (M.S. 960-1279) dôneminde, 

M.S 1061 yılında yazılmıĢtır. 

Tang dônemi tarihinin kaydedildiği kitap, toplam 225 bôlümden oluĢmaktadır. Bunun 10 bôlümü 

Ji, 50 bôlümü Zhi, 15 bôlümü Biao ve 150 bôlümü de Lie Zhuan‟dan oluĢmaktadır. 

Song hanedanlığı dôneminde Ren Zong, Sonraki Jin hanedanlığı dôneminde Liu Xu tarafından 

yazılmıĢ olan Tang Shu‟yu yetersiz bulduğu için Ou Yang Xiu ve Song Qi‟yi Tang tarihini yeniden 

yazmaları için gôrevlendirmiĢtir. 1044 yılında baĢlanan çalıĢmalarda Song Qi ôncelikle Lie Zhuan 

kısmını bitirmiĢtir. Daha sonra Fan Zhen ve diğerleri Zhi ve Biao kısımlarını yazmıĢlardır. Ou Yang Xiu 

da tarih yazma gôrevine getirildikten sonra Ji ve Zhi kısımlarına eklemeler yapmıĢtır. Daha sonra tüm 

çalıĢmalar birleĢtirilmiĢtir.66 

Kitabın yazarlarından Ou Yang Xiu, Kuzey Song dôneminin ünlü edebiyatçılarındandır. Diğer bir 

yazar Song Qi de Kuzey Song dôneminin ünlü edebiyatçılarındandır. Her ikisi de kitabın yazımında 

Liu Xu‟nun yazdığı Tang Shu‟yu temel almıĢlardır. 

Xin Tang Shu ve Jiu Tang Shu‟nun bir karĢılaĢtırması yapılacak olursa, Xin Tang Shu, Jiu Tang 

Shu‟ya gôre daha ôzlü olarak hazırlanmıĢtır. Tarihi verilerin ônemi açsında ise Jiu Tang Shu, Xin 

Tang Shu‟ya gôre daha zengindir.67 

Eserdeki kavim monografileri; 

Kavim Adı: Tu Jue 

Kaynaktaki Yeri: 215. Bôlüm, 1.-2. Kısım, Lie Zhuan 140, 1.-2. Kısım, s.6023-6070. 
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Kapsadığı Tarih: 1. Kısım; YaklaĢık M.S. 605 yılı ile M.S. 715 yılına kadar olan siyasi tarihi, 2. 

Kısım; M.S. 616 yılından M.S. 766 yılına kadar olan. siyasi tarihi kapsamaktadır. 

Metnin Ġçeriği: Birinci kısımda, �in‟in geçmiĢte ve Tang hanedanlığı dôneminde çevresindeki 

yabancı kavimler ile olan iliĢkilerinin ve metnin baĢlarında Xiong-nular da dahil olmak üzere tüm 

yabancı kavimlerin genel bir değerlendirilmesi yapılmaktadır. Tu Juelerin, AĢina ailesinden 

olduklarından, eskiden Xiong-nuların bulunduğu yerin kuzeyinde, Altay dağlarının eteklerinde 

yaĢadıklarından, Ru Rulara bağlı değiĢik bir tür kabile olduklarından bahsedilmektedir. Tu Men‟e 

gelindiğinde kağanlığın baĢlamıĢ olduğundan, kadınlara “kadın” ya da “hatun” dendiğinden, 

topraklarının geniĢ olduğundan, unvanlarından (Ģat, tekin, yabgu vb.), baĢa geçen Tu Jue kağanları 

dônemindeki iç siyaset ve geliĢmeleri, �in ile olan iliĢkilerinden sôz edilmektedir. 

Ġkinci kısımda, Kültekin ile Tonyukuk‟tan, �in ile olan iliĢkilerinden sôz edilmektedir. Ayrıca, Tu 

Jueler hakkında genel bir bilgi verildikten sonra Xi Tu Jueler hakkında bilgi verilmektedir. Ġstemiden 

baĢlanarak kağanların adları sıralanmakta ve onların siyaseti ile ilgili açıklamalar yapılmaktadır. 

�inlilerin hükümdarlara Tu Jueler ile ilgili sundukları raporlardan, hükümdarların verdikleri 

fermanlardan sôz edilmektedir. Ayrıca, komĢuları ile iliĢkileri, TürgeĢler ve bunların Xi Tu Juelerin bir 

kolu oldukları anlatılmaktadır. Metnin sonunda tarihçinin yorumu yer almaktadır. 

Kavim Adı: Hui He68 (Uygurlar) 

Kaynaktaki Yeri: 217. Bôlüm, 1.-2. Kısım, Lie Zhuan 142, 1.-2. Kısım, s.6111-6152. 

Kapsadığı Tarih: 1.Kısım; YaklaĢık olarak M.S. 612 yılından baĢlayarak, M.S. 807 yılına kadar 

olan siyasi tarihi, 2. Kısım; M.S. 800‟lü yılların baĢlarından, M.S. 850‟li yıllara kadar olan siyasi tarihi 

kapsamaktadır. 

Metnin Ġçeriği: Atalarının Xiong-nular olduğundan, yüksek tekerlekli arabalara bindiklerinden, 

To-balar dôneminde bazen Gao Che, bazen de Tie Le olarak adlandırıldıklarından, 15 tane boyu 

olduğundan ve bunların dağınık olarak yaĢadıklarından, “Hui He” sôzcüğünün �ince farklı yazılıĢları 

olduğundan, yaĢam biçimlerinden, Hui Heların kimi boyları ile birlikte Tu Juelerden ayrıldıklarından, 

asıl kabilenin Yahogu (Yablagar) olduğundan sôz edilmekte, yaĢadıkları yôre ve hayvanları 

anlatılmaktadır. Tu Juelerin yıkılmasından sonra Hui He boylarının yerleĢtikleri alanlar belirtilmektedir. 

Ġç geliĢmelerinden, �in ve çevre kavimler ile olan iliĢkilerinden sôz edilmektedir. Ayrıca, �inlilerin 

hükümdarlara sundukları raporlar da bulunmaktadır. 

Ġkinci kısımda, �in ile Hui Helar arasındaki evlilik iliĢkilerinden sôz edilmekte ve Hui Heların 

boyları hakkında bilgi verilmektedir. YaĢadıkları yôreler, nüfusları, askerleri, üretimleri ve sahip 

oldukları hayvanlar anlatılmakta, dillerinden, gelenek gôreneklerinden sôz edilmektedir. Metnin 

sonunda tarihçinin yorumu yer almaktadır. 

Kavim Adı: Qi Dan 
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Kaynaktaki Yeri: 219. Bôlüm, Lie Zhuan 144, Bei Di, s.6167-6173. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 626 yılından, M.S. 867 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Qi Danların, Dong Hulardan olduklarından sôz edilerek, kimlikleri üzerinde 

durulmakta ve yaĢadıkları bôlge hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca, Tu Juelere bağlı olduklarından, 

gelenek gôreneklerinden, �in ve komĢuları ile olan iliĢkilerinden sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Xi 

Kaynaktaki Yeri: 219. Bôlüm, Lie Zhuan 144, Bei Di, s.6173-6176. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 620‟li yıllardan baĢlayarak, M.S. 868 yılına kadar olan 

siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Xilerin, Dong Hulardan oldukları, Xiong-nular tarafından yıkıldıkları ve daha sonra 

Wu Wan dağına çekildikleri anlatılarak, kimlikleri hakkında bilgi verilmekte, coğrafi konumlarından, 

komĢularından, gelenek gôreneklerinin Xiong-nular ile aynı olduğundan, askeri durumlarından sôz 

edilmektedir. 

Kavim Adı: Shi Wei 

Kaynaktaki Yeri: 219. Bôlüm, Lie Zhuan 144, Bei Di, s.6176-6177. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 631 yılından, M.S. 860 yılına kadar olan siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Qi Danların bir baĢka boyu ve Ding Linglerin de torunları oldukları 

anlatılmaktadır. YaĢadıkları yôrenin sınırları belirtilerek komĢu kavim adları verilmekte ve gelenek 

gôreneklerinden, �in ile iliĢkilerinden, ayrıca Shi Wei boylarının isimlerinden ve bunların yerleĢim 

bôlgelerinden sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Hei Shui Mo He (Karasu Merkitleri) 

Kaynaktaki Yeri: 219. Bôlüm, Lie Zhuan 144, Bei Di, s.6177-6179. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 623 yılından baĢlayarak, M.S. 790‟lı yıllara kadar olan 

siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Hei Shui Mo Heların, tarihçesi hakkında kısaca bilgi verilerek, sınırları ve komĢu 

kavimler belirtilmektedir. Gelenek gôreneklerinden, �in ile iliĢkilerinden, boylarının sayısından ve 

baĢlıca boylarının isimlerinden sôz edilmektedir. 

Kavim Adı: Tu Yü Hun 

Kaynaktaki Yeri: 221. Bôlüm, 1. Kısım, Lie Zhuan 146, 1. Kısım, Xi Yü, 1. Kısım, s.6224-6228. 
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Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S.618 yılından baĢlayarak, M.S.663 yılına kadar olan siyasi 

tarih. 

Metnin Ġçeriği: Tu Yü Hunların, yerleĢim bôlgelerinden, yaĢam biçimlerinden, devlet 

teĢkilatlarından, gelenek gôreneklerinden, kendilerine ait yazıları olduğundan, yetiĢtirdikleri ürünlerden 

ve hayvanlardan, �in ve komĢu kavimler ile olan iliĢkilerinden ve Sui hanedanlığı dônemindeki (M.S. 

581-618) hükümdarlarından sôz edilmektedir. 

18. Jiu Wu Dai Shi 

(Eski BeĢ Dônem Tarihi) 

Xue Ju Zheng ve diğerleri tarafından, Song hanedanlığı dôneminde, M.S. 973 yılında yazılmaya 

baĢlanmıĢ, M.S. 974 yılında tamamlanmıĢtır.69 

BeĢ Dônem (M.S. 907-960) tarihinin kaydedildiği eser, toplam 150 bôlümdür. Bunun 61 bôlümü 

Ben Ji, 77 bôlümü Lie Zhuan ve 12 bôlümü de Zhi‟dan oluĢmaktadır. Jiu Wu Dai Shi‟nın 150 bôlümü 

içinde muhtemelen 24 bôlüm Liang Shu, 50 bôlüm Tang Shu, 24 bôlüm Jin Shu, 11 bôlüm Han Shu 

ve 22 bôlüm Zhou Shu olarak bôlünmüĢtür. Bu beĢ bôlüm daha sonra iki bôlümlük biyografi halinde 

toplanmıĢtır.70 

Eserde, Sonraki Liang, Sonraki Tang, Sonraki Jin, Sonraki Han ve Sonraki Zhou dônemlerinin 

54 yıllık tarihi ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Eserin baĢlangıçtaki adı Liang Tang Jin Han Zhou Shu 

idi. Daha sonraki dônemlerde Ou Yang Xiu‟nun eserinden ayırtedilebilmesi için Jiu Wu Dai Shi adını 

almıĢtır.71 

BeĢ Dônem‟deki 10 ülke ile ilgili çok ônemli bilgiler de kaydedilmiĢtir. Bugün hala bu bilgilerin 

korunmasından dolayı bu eser oldukça değerli bir kaynaktır. 

Kitabın yazarı Xue Ju Zheng, Song hanedanlığı baĢlarında Resmi Tarih yazımı çalıĢmalarına 

katılmıĢtır. Tai Zu‟nun emri ile 973 yılında BeĢ Dônem tarihini yazmak üzere gôrevlendirilmiĢtir. 

Eserdeki kavim monografileri; 

Kavim Adı: Qi Dan 

Kaynaktaki Yeri: 137. Bôlüm, Wai Guo Lie Zhuan 1, s.1827-1838. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 870‟li yıllardan baĢlayarak, M.S. 950‟li yıllara kadar olan 

siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Qi Danların kimliklerinden, yaĢadıkları bôlgelerden, içteki siyasi yapılarından, 

geliĢmelerinden, �in ve komĢu kavimlerle olan iliĢkilerinden sôz edilmektedir. 



  852 

Kavim Adı : Hui He 

Kaynaktaki Yeri: 138. Bôlüm, Wai Guo Lie Zhuan 2, s.1841-1843. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S.911 yılından baĢlayarak, M.S.954 yılına kadar olan siyasi 

tarih. 

Metnin Ġçeriği: Hui Heların Xiong-nuların bir kolu olduklarından ve To-ba dônemindeki 

kimliklerinden, Tang hanedanlığı dôneminde (M.S. 618-907) An Lu Shan‟daki isyanlarından, Hui Helar 

ve �inliler arasındaki iliĢkilerden, Kırgızların saldırısına uğradıklarından sôz edilmektedir. 

19. Xin Wu Dai Shi  

(Yeni BeĢ Dônem Tarihi) 

Ou Yang Xiu (M.S. 1007-1071) tarafından, Song hanedanlığı dôneminde yazılmıĢtır, eserin 

yazıldığı tarih kesin olarak bilinmemektedir. 

BeĢ Dônem‟in (M.S. 907-960) tarihi olaylarının kaydedildiği eserin, tamamı 74 bôlümdür. Bunun 

12 bôlümü Ji, 45 bôlümü Zhuan, 3 bôlümü Kao, 11 bôlümü Shi Jia ile Nian Lun, 3 bôlümü de Si Di Fu 

Lü‟den oluĢmaktadır. Sonraki Liang, Sonraki Tang, Sonraki Jin, Sonraki Han, Sonraki Zhou olmak 

üzere BeĢ Dônemin 54 yıllık tarihi olayları kaydedilmiĢtir.72 

BaĢlangıçta Wu Dai Shi Ji olan eserin adı, Xue Ju Zheng‟nin eseri Wu Dai Shi‟dan 

ayırtedilebilmesi için Xin Wu Dai Shi olarak değiĢtirilmiĢtir. �in‟in resmi hanedanlık kayıtları olan “24 

Tarih” içinde, Tang hanedanlığı dôneminden sonra düzenlenmiĢ olan ilk kaynaktır. Biçim olarak Xin ve 

Wu Dai Shi ilk bakıĢta birbirlerinden farklıdır. Xin Wu Dai Shi‟da 10 Devlet tarihi kaydedilmiĢtir. Ayrıca, 

Qi Dan (Kıtaylar ya da Kitaylar) ve diğer ulusların tarihi de kaydedilmiĢtir. Ou Yang Xiu eserinde, 

Konfüçyüs‟ün Chun Qiu (Ilkbahar-Sonbahar) adlı eserindeki düĢüncesini ôrnek almıĢtır.73 

Xin Wu Dai Shi içinde, bu çalıĢmada ele alınan kavimler ile ilgili ayrı baĢlık altında monografi 

bulunmamaktadır. Ancak, metin içlerinde Türklerle ilgili bilgilere rastlamak mümkündür. 

20. Song Shi (Song Tarihi) 

Tuo Tuo tarafından Yuan hanedanlığı (M.S. 1206-1368) dôneminde, M.S. 1343 yılında 

yazılmaya baĢlanmıĢ, M.S. 1345 yılında tamamlanmıĢtır. 

Song hanedanlığının tarihi olaylarının kaydedildiği eser, toplam 496 bôlümdür. Bunun 47 

bôlümü Ben Ji, 162 bôlümü Zhi, 32 bôlümü Biao ve 255 bôlümü de Lie Zhuan‟dan oluĢmaktadır. 

�in‟in resmi hanedanlık kayıtları olan “24 Tarih” içinde en uzun olan kaynaktır.74 

Song Tai Zu‟nun ilk yıllarından (M.S. 960-975) Di Bing‟in, Xiang Xing 2. yılına (M.S. 1279) yılına 

kadar olan yaklaĢık 300 küsür yıllık tarihi olaylar kaydedilmiĢtir. 
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M.S. 1279 yılında Song, Liao ve Jin hanedanlıkları tarihi imparatorun emri ile düzenlenmiĢtir. 

Song dônemi tarihinin geliĢmesinden dolayı vakanüvistlerin uyguladığı sistem oldukça 

mükkemmeldi. Song Shi, bugün hala korunmakta olan zengin tarihi kaynaklardan biridir. Bunun 

nedeni, bu eseri derleyen kiĢilerin çalıĢmalarda titiz davranmıĢ olmalarıdır. Song hanedanlığı tarihi ile 

ilgili yapılacak çalıĢmalarda yararlanılabilinecek baĢlıca eserdi. Ancak, daha sonra kitapla ilgili yapılan 

düzenlemelerde birçok bôlüm çıkarılmıĢtır. Bu yüzden kitabın tamamında ilk haline gôre eksiklikler 

bulunmaktadır. Song Shi‟nın karıĢık ve düzensiz olmasından dolayı daha sonra bazı bôlümlere 

eklemeler yapılmıĢtır. Ancak, ne yazık ki bu çalıĢmalarda çok fazla baĢarı sağlanamamıĢtır. Song 

Shi‟da kaydedilen Song hanedanlığı tarihinin detaylı olması nedeniyle bugün yapılan araĢtırmalarda 

eksikliklerine rağmen yararlı olmaktadır.75 

Song Shi, Liao, Song ve Jin dônemleri tarihi için temel kaynak konumundadır. Eserde, o 

dônemdeki imparatorların fermanları, yazıĢmalar, edebi eserler ve diğer pek çok dôküman 

bulunmaktadır. 

Eserdeki kavim monografileri; 

Kavim Adı: Hui He 

Kaynaktaki Yeri: 490. Bôlüm, Lie Zhuan 249, Wai Guo 6, s.14114-14118. 

Kapsadığı Tarih: YaklaĢık olarak M.S. 961 yılından baĢlayarak, M.S. 1120‟li yıllara kadar olan 

siyasi tarih. 

Metnin Ġçeriği: Hui Heların kimliklerinden, To-balar dôneminden itibaren tarihçelerinden, To-

balar (M.S. 386-534) ile Tang (M.S. 618-907) ve Wu Dai (M.S. 907-960) hanedanlıkları dônemlerinde 

�in ile olan iliĢkilerinden sôz edilmektedir. 

21. Liao Shi (Liao Tarihi) 

Tuo Tuo ve diğerleri tarafından Yuan hanedanlığı dôneminde, M.S. 1343 yılında yazılmaya 

baĢlanmıĢ, M.S. 1345 yılında tamamlanmıĢtır. 

Qi Danlar (Kıtay ya da Kitay), �in‟in kuzey bôlgesinde yaĢamıĢ eski bir ulustu. M.S. 916 yılında 

kurulan Qi Dan Devleti‟nin adı, 947 yılında Liao Tai Zong tarafından “Liao” olarak değiĢtirilmiĢtir. 1125 

yılında da Jin hanedanlığı tarafından yıkılmıĢtır. 

Liao hanedanlığının tarihi olaylarının kaydedildiği kitabın tamamı 116 bôlümdür. Bunun 30 

bôlümü Ji, 31 bôlümü Zhi, 8 bôlümü Biao ve 45 bôlümü de Lie Zhuan‟dan oluĢmaktadır. Eserde, Liao 

dônemi (M.S. 907-1125) ve Qi Dan milleti ile Batı Liao‟nun tarihi kaydedilmiĢtir. Liao yônetiminin 

yaklaĢık 200 küsür yıllık yükseliĢ ve çôküĢ tarihi hakkında bilgiler bulunmaktadır.76 

Liao hanedanlığı �in tarihinde en uzun süre yônetimde kalmasına rağmen Liao Shi çok kısa bir 
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sürede yazıldığı için ve belgelerdeki eksiklikler yüzünden diğer kitapların yanında çok yetersiz 

kalmaktadır.77  

Liao Shi içinde, bu çalıĢmada ele alınan kavimler ile ilgili ayrı baĢlık altında monografi 

bulunmamaktadır. Ancak, metin içlerinde Türklerle ilgili bilgilere rastlamak mümkündür. 

22. Jin Shi (Jin Tarihi) 

Tuo Tuo ve diğerleri tarafından, Yuan hanedanlığı dôneminde, M.S. 1343 yılında yazılmaya 

baĢlanmıĢ, M.S. 1345 yılında tamamlanmıĢtır. 

Nü Zhenlar, �in‟in kuzeyinde yaĢamıĢ olan eski bir ulustur. M.S. 1115 yılında ülkenin adı “Jin” 

olarak değiĢtirilmiĢtir. 1234 yılına gelindiğinde de yıkılmıĢtır. Jin Shi‟da, 120 yıllık Jin yônetiminin tarihi 

kaydedilmiĢtir.78 

Kitabın tamamı 135 bôlümdür. Bunun 19 bôlümü Ben Ji, 39 bôlümü Zhi, 4 bôlümü Biao ve 73 

bôlümü de Lie Zhuan‟dan oluĢmaktadır. 

Jin hanedanlığında tarihi materyaller çok iyi korunduğu için Jin Shu‟da çok iyi düzenlenmiĢ bir 

kitaptır. Jin hanedanlığı yıkıldıktan sonra hanedanlığa ait materyaller Yuan hanedanlığı Tarih 

Enstitüsü‟nde korunmuĢtur. 

Jin Shu‟da Nü Zhen ulusunun geliĢim tarihi sistemli bir biçimde kaydedilmiĢtir. Bu kayıtlar, Nü 

Zhenlar ile ilgili bugün elimizde olan ilk bilgilerdir.79 

Jin Shi içinde, bu çalıĢmada ele alınan kavimler ile ilgili ayrı baĢlık altında monografi 

bulunmamaktadır. Ancak, metin içlerinde Türklerle ilgili bilgilere rastlamak mümkündür. 

23. Yuan Shi (Yuan Tarihi) 

Song Lian (M.S. 1310-1381) ve Wang Yi tarafından, Ming hanedanlığı (M.S. 1368-1644) 

dôneminde, M.S. 1369 yılında imparatorun emri ile yazılmaya baĢlanmıĢ, M.S. 1370 yılında 

tamamlanmıĢtır. 

Yuan hanedanlığının tarihi olaylarının kaydedildiği kitap, toplam 210 bôlümden oluĢmaktadır. 

Bunun 47 bôlümü Ben Ji, 58 bôlümü Zhi, 8 bôlümü Liao ve 97 bôlümü de Lie Zhuan‟dır. Moğolların 

ortaya çıktığı tarih (M.S. 1206) ile aynı dôneme rastlayan Yuan hanedanlığının kuruluĢundan 

yıkılmasına kadar olan tarihi kapsamaktadır.80 

Kitabın yazarlarından Song Lian, Ming hanedanlığı dôneminin ünlü edebiyatçılarındandır. 1369 

yılında Wang Yi ile birlikte Tai Zu‟nun emri ile Yuan Shi‟nın düzenlenmesi çalıĢmalarına 

baĢlamıĢtır.81 

Yuan Shi soylu sınıfının kôylü sınıfına karĢı yürüttüğü siyaseti açıklamaktadır. Bir feodal tarih 
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kitabına benzemesine rağmen Yuan hanedanlığının tarihini araĢtırmada değerli bir kaynak olmuĢtur. 

Yuan Shi içindeki biyografiler bôlümünde tanrı ile ilgili kitabeler, aileler ile ilgili biyografiler, mezar 

kitabeleri gibi birçok derleme bulunmaktadır. 

Eserdeki kayıtların doğruluğu hakkında karĢılaĢtırmalar yapıldığında, eserin bazı kısımlarındaki 

eksiklikler gôrülmektedir. Eksiksiz olanlar içindekilerden de ancak bazıları kullanılabilir düzeydedir. 

Yuan Shi kitap haline getirilirken çok sayıda bôlüm hatalı olmasından dolayı çıkarılmıĢtı. 

Yuan Shi içinde, bu çalıĢmada ele alınan kavimler ile ilgili ayrı baĢlık altında monografi 

bulunmamaktadır. Ancak, metin içlerinde Türklerle ilgili bilgilere rastlamak mümkündür. 

24. Ming Shi (Ming Tarihi) 

Zhang Ting Yü ve diğerleri tarafından, Qing hanedanlığı (M.S. 1644-1911) dôneminde, M.S. 

1679 yılında imparatorun emri ile yeniden düzenlenmiĢ, M.S. 1379 yılında tamamlanmıĢtır. 

Eserde, Qing hanedanlığı dôneminde yeniden düzenlenerek yazılmıĢ olan Ming dônemi tarihine 

ait kayıtlar bulunmaktadır. �in‟in resmi hanedanlık kayıtları olan “24 Tarih” içinde en son yazılmıĢ 

olanıdır. Ming hanedanlığının Tai Zu‟dan (M.S.1368-1398), Si Zong‟a (M.S. 1628-1643) kadar olan 

yaklaĢık 300 yıllık tarihi kaydedilmiĢtir.82 

Eserin tamamı 336 bôlümdür. Bunun 24 bôlümü Ben Ji, 75 bôlümü Zhi, 13 bôlümü Biao, 220 

bôlümü Lie Zhuan ve 4 bôlümü de Mu Lu‟dan (liste) oluĢmaktadır. 

Ming Shi, “24 Tarih” içindeki diğer kitaplar ile karĢılaĢtırıldığında Tang dôneminden sonra 

yazılan Resmi Tarih‟ler içinde niteliği yüksek olanlardan bir tanesidir. Bunun nedenlerinden biri, Ming 

Shi yazılırken temel alınan materyallerin oldukça zengin olmasıdır. Ġkinci bir neden de kitabın tarihi iyi 

bilen, dônemin ünlü tarihçilerinden oluĢturulan bir grup tarafından düzenlenmiĢ olmasıdır. �çüncü bir 

neden ise, kitabın uzun bir sürede yazılması ve dolayısı ile düzeltmeler yapılabilmesi ve tekrar gôzden 

geçirilmesi için daha çok zaman harcanmasından kaynaklanmaktadır.83 

Ming tarihi ile ilgili çok sayıda kitap bulunmaktadır. Ancak, Ming Shi diğerlerine nazaran daha 

düzenli ve kapsamlı bir kaynaktır. 

Eser içinde, bu çalıĢmada ele alınan kavimler ile ilgili ayrı baĢlık altında monografi 

bulunmamaktadır. Ancak, metin içlerinde Türklerle ilgili bilgilere rastlamak mümkündür. 

Han hanedanlığından Ming hanedanlığına kadar geniĢ bir tarihi dônemi içine alan �in‟in resmi 

hanedanlık kayıtları, imparator emriyle hazırlanmıĢtı. 24 hanedanlığın tarihini bize aktaran bu 

belgeler, sadece �in tarihi ile ilgili değil, her hanedanlık dôneminde �in ile iliĢkisi bulunan kavim ve 

devletler ile ilgili de bilgiler vermektedir. Ġlk elden kaynak olma ôzelliğini taĢıyan kayıtların Orta Asya 

Türk tarihi için ônemi de açıkca ortadadır. 
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Yukarıda ele aldığımız �in‟in resmi hanedanlık kayıtları dıĢında, birer ansiklopedik külliyat olan 

eserler, seyyah raporları da bulunmaktadır ve bunların herbiri ile ilgili yapılacak çalıĢmalar Orta Asya 

Türk tarihine katkıda bulunacaktır. �ince kaynaklardan yararlanılarak günümüze değin yapılmıĢ olan 

değerli çalıĢmaların çoğu direk Türk kavim ve devletleri ile ilgili olmuĢtur. Ancak, komĢu kavim ve 

devletler ile ilgili gerçekleĢtirilecek araĢtırmaların da ilim dünyasına büyük katkıda bulunacağı bir 

gerçektir. 

 

1 �ince karakterlerin transkripsiyonu için pinyin sistemi kullanılmıĢtır. 

2 Zhong Guo Da Bai Ke Quan Shu, Zhong Guo Li Shi (Büyük �in Ansiklopedisi, �in Tarihi 

Bôlümü), C. II, Pekin, 1992, s. 936 (Buradan sonra kitabın adı, kısaca Z. G. L. S. olarak verilecektir). 

3 Ben Ji‟de, yıllara bağlı olarak imparatorlar ve ailelerinin yaĢantıları ve baĢarıları ile ilgili 

kayıtlar bulunmaktadır. Aynı zamanda her alandaki ônemli olaylar da kaydedilmiĢtir. 

4 Biao‟da, soy kütükleri, kiĢi ve olaylar ile ilgili listeler kronolojik tablolar kullanılarak 

verilmiĢtir. 

5 Shu‟da, çeĢitli sistemlerdeki geliĢmeler aktarılmaktadır. Tôrenler ve müzik sistemi, 

astronomi, askeriye ile ilgili bilgiler, sosyal ekonomi, coğrafya vb. konuları içermektedir. 

6 Shi Jia‟da, yüksek düzeyde memurlar ve soylu ailelerden kiĢiler ile ilgili kayıtlar 

bulunmaktadır. 

7 Lie Zhuan‟da, toplumun her tabakasından yararlı iĢler yapmıĢ kiĢilere ait biyografilerin yer 

alması ônemli bir noktadır. Ayrıca �in‟deki azınlık milletler ile �in‟in karĢılıklı iliĢkilerini anlatan 

metinler ve birkaç devlet ile yôreye ait kayıtlar da yine bu kısımdadır. 

8 Si-Ma Qian, Shi Ji, Zhonghua Shuju, Pekin, 1975, s. 2. 

9 Xu Ling Yun, Du Shi Ru Men, Pekin, 1984, s. 15. 

10 “Büyük Astrolog” anlamındadır. Wei hanedanlığı dônemine kadar tôrenler haznedarının 

emri altında bir gôrevdi. Daha sonra saray kütüphanesinin emri altına girdi. Han hanedanlığı 

dôneminin baĢında gôrünüĢte tarihsel çalıĢma gôrevi vardı. Ancak, genelde gôksel doğa olayları ve 

doğadaki düzensizlikleri inceler, kehanetlerde bulunur ve hava tahmini yapardı. Aynı zamanda, resmi 

devlet takvimini hazırlamak da Büyük Astrolog‟un gôrevi idi (Charles O. Hucker, A Dictionary of 

Official Titles in Imperial China, Taipei, 1985, s. 482). 

11 Si-Ma Qian‟in Gong Sun Qing, Kun Sui ve diğer arkadaĢları ile birlikte hazırlayıp 

imparatora sundukları takvimdir (Si-Ma Qian, a.g.e., s. 1). 
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12 Chan-yü, Hun yôneticilerinin unvanıdır (Gu Hanyu Chang Yong Zi Zi Dian, Pekin, 1993, s. 

57). 

13 Ban Zhao derlemeye devam etmiĢtir (Gimpu Uchida, Tamura Jitsuzo, Kiba Minzoku-shi 

(Atlı Kavimler Tarihi), C. I, Tokyo, 1971, s. 367). 

14 Bu dônem, Dong Han (Doğu Han) Hanedanlığı olarak da geçmektedir. 

15 Xu Ling Yun, a.g.e., s. 21. 

16 A.g.e., s. 20. 

17 Z. G. L. S., C. I, Pekin, 1992, s. 350. 

18 Ban Gu, Han Shu, Pekin, 1974, s. 2. 

19 Xu Ling Yun, a.g.e., s. 22. 

20 30 bôlümlük Zhi kısmı, Jin hanedanlığı dôneminde Si-Ma Biao tarafından eklenmiĢtir 

(Gimpu Uchida, a.g.e, s. 367). 

21 Wei Zhi da denilmektedir (Xu Ling Yun, a.g.e., s. 24. ). 

22 Shu Zhi da denilmektedir (a.g.e., s. 25). 

23 Wu Zhi da denilmektedir (a.g.e., s. 25). 

24 Chen Shou, San Guo Zhi, Pekin, 1982, s. 1. 

25 Z. G. L. S., C. II, s. 874. 

26 Bugün muhafaza edilen Dong Guan Han Ji, daha sonraki nesiller tarafından derlenmiĢtir 

(Chen Shou, a.g.e., s. 1). 

27 A.g.e., s. 1. 

28 Eserin yazılıĢ tarihi ile ilgili bir baĢka gôrüĢ de, Zhen Guan 18. yılında (M. S. 644) 

yazıldığıdır (Gimpu Uchida, a.g.e., C. I, s. 367). 

29 Fang Xuan Ling, Jin Shu, Pekin, 1974, s. 1. 

30 Asıl adı Li Shi Ming‟dir (a.g.e., s. 1). 

31 A.g.e., s. 1. 

32 A.g.e., s. 2. 
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33 Shen Yue, Song Shu, Pekin, 1974, s. 1. 

34 “Basım Müdürü” anlamındadır. Saray kütüphanesi personeli idi. Saray kütüphanesinde 

basım servisinin baĢı olarak imparatorluk günlüklerini, diğer tarihsel malzemeleri derler ve devletin 

yayınladığı takvimi hazırlardı (Charles O. Hucker, a.g.e., s. 184). 

35 Farklı dônemlerde, Ru Ru, Ruan Ruan gibi farklı okunuĢları da bulunmaktadır. 

36 Kaybolan bir bôlüm belki tanıtıcı listelerin bulunduğu kısım olabilir. Bazı biyografilerin 

içinde de eksik metinler bulunmaktadır (Z. G. L. S., C. II, s. 727). 

37 Güney Qi Hanedanlığı‟nın imparatoru, adı Gao Di olarak da geçmektedir (Xiao Zi Xian, 

Nan Qi Shu, Pekin, 1975, s. 1). 

38 Z. G. L. S., s. 727. 

39 Ġmparatorun adı, Liang Wu Di olarak da geçer (Yao Si Lian, Liang Shu, Pekin, 1973, s. 1). 

40 Z. G. L. S., C. II, s. 577. 

41 “Bi Shu Cheng” olarak da okunmaktadır. “Saray Kütüphanesi Yôneticisinin Yardımcısı” 

anlamındadır. Saray kütüphanecisinin vekilidir. M. S. 220‟lerden 604‟e kadar yôneticinin baĢ yetkili 

yardımcısı olmuĢtur (Charles O. Hucker, a.g.e., s. 376). 

42 Bkz., dipnot 34, s. 12. 

43 Farklı dônemlerde, Ye Da, Yi Da gibi farklı okunuĢları da bulunmaktadır. 

44 Z. G. L. S., C. I, s. 94. 

45 BaĢlangıçta 131 bôlüm idi. Kuzey Song dôneminde, bir bôlüm Li Mu ile Ji, Zhuan ve Zhi 

içindeki 9 bôlüm kaybolmuĢtur (Z. G. L. S., C. III, s. 1211). Gimpu Uchida‟nın a.g.e., s. 368‟de, eser 

toplam 114 bôlüm olarak geçmektedir. 

46 Wei Shou, Wei Shu, Pekin, 1974, s. 1. 

47 San Ji Chang Shi unvanına paralel olarak geliĢmiĢ bir unvandır. Ġmparatorluk günlüğünün 

derlenmesinde gôrevli kiĢilerin baĢı konumundadır. Bu gôrevdekiler tarihçiler grubunun bir üyesi 
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GiriĢ 

avimlerin tarih sahnesine çıkıĢlarında, baĢka kavimlerle karıĢıp, kaynaĢmalarında ve bazen 

büyük bir, güç olarak ortaya çıkmalarında gôçlerin büyük etkisi olmuĢtur. Gôçler tarih ôncesi ve tarihi 

devirlerde belirli fasılalarla gerçekleĢmiĢtir. Bu gôçlerin büyük bir kısmı Asya içlerinden yapılmıĢtır. 

Asya‟nın bu iç kısmı Türk ırkının anavatanı olarak bilinmektedir. Burası, doğuda Kadırgan 

Dağlarından, batıda Ural Dağları ile Hazar Denizi‟ne kadar, kuzeyde Sibirya‟dan, güneyde �in, Tibet 

ve Iran ülkelerine kadar uzanan oldukça geniĢ bir sahadır. Bu sahanın günümüzde coğrafyacılarca 

kabul edilen adı Orta Asya‟dır.1 

Buradan binlerce yıl dalgalar halinde devam eden gôçler baĢlıca iki yoldan olmuĢtur. Bunlardan 

biri kuzey yoludur. Bu yol Ural dağları ile Hazar denizi arasından ve Karadeniz‟in kuzeyinden 

geçmektedir. Güney yolundan Kafkaslar‟ı geçmek suretiyle kuzey yoluna ulaĢan kafileler de 

olmuĢtur.2 

Güney yolundan �n Asya‟ya aralıklı olarak yapılan gôçler tarih ôncesi devirlerde baĢlamıĢtır. 

Buraya ilk gôç edenlerin Sümerler olduğu kabul edilmektedir. Sümerlerin turanî bir kavim olması, 

bunların menĢeini Orta Asya‟ya gôtürmektedir.3 Kutların dillerinden günümüze ulaĢan bazı kalıntılar 

dikkate alınarak, onların Türklerle akraba,4 dolayısıyla Orta Asya kôkenli bir kavim olduğu 

anlaĢılmaktadır. 

Kuzeydoğu step bôlgesi yüksek Pamir, Tiyen-ġan, Altay dağ kolları ve Batı Türkistan üzerinden 

batıya ve aĢağı Tuna bôlgesine kadar bütün Güney Rusya‟ya yayılmaktadır. Batıda Silezya‟ya kadar 

uzanan bu bôlgenin Doğu Türkistan ve Gobi bôlgesiyle olan bağlantısı doğudaki çok sayıda geçitle 

kurulabilmektedir. Bu bôlgenin doğusunda geniĢ çôller vardır. �te yandan batıda, doğunun aksine 

oldukça verimli topraklar bulunmaktadır. Daha eski zamanlarda bu bôlgenin kuzeye doğru bataklıklar 
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ve sık ormanlarla kaplı olduğu bilinmektedir. Güneye doğru uzanan geniĢ sahalar Hazar Denizi ve 

Karadeniz, geri kalan kısımlar ise Ġran‟daki dağlık arazinin yükselen dağ dalgaları ve Kafkas 

silsilesiyle sınırlanmıĢtır. Batı Türkistan step bôlgesi ile Ġran‟daki dağlık arazi arasında nispeten sıkı bir 

bağlantı bulunmaktadır.5 

Yukarıda kapladığı sahayı belirtmeye çalıĢtığımız step bôlgesinin batı tarafında, Karadeniz‟in 

kuzeyinde Hazar Denizi ve Tuna nehri arasındaki coğrafya M.�. 2. binin baĢları ve M.�. 8. yüzyıllar 

arasında Orta Asya kôkenli bir kavim olan ve daha sonraki yıllarda adlarından Kimmerler olarak 

bahsedilen bir kavim tarafından iskan edilmiĢtir.6 

Bugünkü Moğolistan ve Türkistan‟da yaklaĢık olarak M.�. 800 yıllarında meydana gelen ve 

oldukça uzun süren bir kuraklık Orta Asya ve Güney Rusya bozkırlarında kayda değer bir nüfus 

baskısına sebep olmuĢtur. Otlakların kuraklıktan büyük ôlçüde zarar gôrmeleri doğu bozkırlarındaki 

gôçebelerin �in‟in kuzeybatı sınırlarına kaymalarına sebep olmuĢtur.7 

�in kaynaklarından ôğrendiğimize gôre, M.�. 8. yüzyılın baĢlarında Hiung-nular �inlilerle ve 

Choular‟la savaĢmıĢlardır. Buna sebep olarak Chouların, her yerde garnizonlar kurmaları ve Hiung-

nuların otlaklarının küçülmesi gôsterilebilmektedir.8 Ġmparator Suan (M.�. 827-782) onlara karĢı 

askeri bir harekette bulunmuĢtur.9 Bunun sonucunda Hiung-nular �in sınırlarının batısına kadar 

çekilmiĢler ve batıda bulunan komĢularını yerlerinden oynatmıĢlardır. Diğer kabilelerin de batıda 

bulunan kabilelere hücum etmeleri çok geçmeden bozkırda müthiĢ bir gôç hareketinin baĢlamasına 

zemin hazırlamıĢtır. Her kabile, yeni otlaklar elde edebilmek gayesiyle batıdaki komĢularına saldırmak 

zorunda kalmıĢtır.10 

Ġskitler yukarıda da belirttiğimiz üzere doğudan batıya doğru kavimlerin birbirlerini sıkıĢtırmaları 

sonucunda, tarih sahnesine çıkmıĢlardır. Bunların M.�. 8. yüzyılda Kimmelilerin ülkesine yayıldıkları 

kabul edilmektedir.11 Antik yazar Herodotos da gôçebe Ġskitlerin Asya‟da yaĢadıklarını ve 

Massagetlerle yaptıkları savaĢta yenildiklerinden dolayı batıya doğru ilerleyerek, Kimmerlerin 

yaĢadıkları coğrafyaya yayıldıklarını bildirmektedir.12 

A. Ġskit Adı ve Ġskitlerin 

Yayıldığı Coğrafya 

1. Ġskit Adı 

Ġskitler doğuda �in Seddi‟nden batıda Tuna nehrine kadar, 40. ve 50. paraleller arasında, 

yaklaĢık 7000 kilometreden fazla bir sahaya yayılmıĢlardır.13 Bunun sonucunda çeĢitli kavimler 

tarafından tanınmıĢlar ve bunların yazılı belgelerinde adlarından bahsedilerek, haklarında bilgiler 

verilmiĢtir. Ġskit adına ve onlarla ilgili bilgilere Grek kaynaklarında, Pers çivi yazılı metinlerinde, Asur 

ve �in yıllıklarında rastlanmaktadır. Adı geçen kaynak, metin ve yıllıklar, dil, kültür ve coğrafya 

bakımından birbirinden farklı kavimlere ait olduğundan Ġskit adı bu belgelerde değiĢik Ģekillerde 
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geçmektedir. 

Uzak Kuzeydoğu step bôlgesi hakkında son derecede muğlak olan ilk bilgiler Odysse, XI, 12-

19‟da Kimmerlerden bahsedilirken geçmektedir.14 Biraz daha iyi anlaĢılır bilgiler Hesiodos‟ta M.�. 8. 

yüzyıldan sonra, Kolonizasyon hareketlerinin baĢlaması üzerine ortaya çıkıyor. Bu dônemde Grek 

dünya anlayıĢı tamamen değiĢiyor ve mekan düĢünceleri daha çok gerçek anlayıĢa yônelen yeni bir 

Ģekil alıyor.15 Hesiodos‟un Ģiirlerinde Ġskitlere “Skudai” adıyla rastlanıyor.16 

Grek kaynaklarında Ġskit adı ve Ġskitler hakkındaki bilgilere M.�. 8. yüzyıldan sonra sık sık 

rastlanmaktadır. Bu dônemden sonra bazı kaynaklar günümüze kadar ulaĢamamıĢtır. Bu kaynaklarda 

Ġskit adı “Skythai” olarak geçmektedir.17 Sôz konusu kaynaklar arasında tarih açısından çok büyük 

ônemi olan Herodotos‟un Tarihi‟nde adları dahil Ġskitler hakkında çok kıymetli bilgiler verilmektedir. 

Hippokrates‟te de Ġskit adı geçmekte ve ôzellikle Ġskitlerin gelenek ve gôrenekleri hakkında kıymetli 

bilgilere yer verilmektedir. Strabon‟un Coğrafyasında da Ġskit adı geçmekte ve onların hayat tarzı, 

gelenek ve gôrenekleri hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca, Thukydides‟in Peloponnesoslularla 

Atinalıların SavaĢı ve Ksenophon‟un, Kyros‟un Anabasisi adlı eserlerinde de Ġskitlerden 

bahsedilmekte ve Ġskit adı “Skythai” olarak geçmektedir. 

Asur kaynakları tarih açısından büyük ônem taĢımaktadır. Bu kaynaklarda bir takım tarihi 

hadiselere, siyasi geliĢmelere ıĢık tutabilecek noktalar vardır. Bilindiği üzere, yaklaĢık M.�. 3100 

yıllarında yazı Sümerler tarafından icat edilmiĢ ve Mezopotamya‟nın kuzey ve güneyine dalgalar 

halinde gelerek yerleĢen Sami kôkenli kavimler tarafından geliĢtirilmiĢtir. Bu geliĢmelerin değiĢik 

konulardaki bilgilerin günümüze kadar ulaĢabilmesinde son derece hayati bir rol oynadığına Ģüphe 

yoktur. Sôz konusu kavimler içerisinde Mezopotamya‟nın kuzeyinde yerleĢmiĢ olan Sami kôkenli 

kavimlerin kuzey kolunu oluĢturan Asurluların ônemli bir yeri vardır. 

Asurlular, Mezopotamya‟nın kuzeyine yerleĢmeleriyle Anadolu, Kafkasya ve Ġran‟da bulunan 

kavimlerle tanıĢma imkanı bulmuĢtur. Asurlular Ġskitlerle de tanıĢmıĢtır. Asur kaynaklarında Ġskitlerin 

adına, ilk kez Asur imparatorlarından Mısır fatihi Asarhaddon‟un (M.�. 680-668) devrine ait vesikada 

“Gimirrai”lerden ve “AĢguzal”lerden bahsedilmektedir.18 �ivi yazılı metinlerde geçen bu kavimlerden 

“Gimirrai”lerin Kimmerler ve “AĢguzai”lerin de Ġskitler olduğu kabul edilmektedir. Bu vesikaya gôre, 

Asur Ġmparatoru Asarhaddon, imparatorluğun kuzey ve kuzeydoğu hudutlarını tehdit eden Kimmer ve 

Mannaların saldırılarını bertaraf etmek amacıyla Ġskit Kralı Bartatua ile anlaĢmak yolunu tercih etmiĢ 

ve ona kızını vererek, Ġskitlerin adı geçen kavimlere karĢı savaĢmasını sağlamıĢtır. 

Pers kaynaklarında da Ġskitlerin adına rastlanmaktadır. Bu kaynaklarda Ġskitlerden “Saka” olarak 

bahsedilmektedir. Sakalar yerleĢtikleri coğrafya, gelenek ve gôrenekleri dikkate alınarak üç ayrı 

grupta ele alınmaktadır. 

Ġskitler hakkında bilgi veren ve onları üç grupta ele alan en ônemli kaynak Pers Kralı Darius‟a ait 

olan Behistun kitabesidir. Bu vesikaya gôre, Sakalar, Saka tigrakhauda (sivri baĢlıklı Sakalar), Saka 

tiay para daray (Denizin ôtesindeki Sakalar) ve Saka haumavarga olmak üzere üç grupta 
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incelenmektedir.19 

Persepolis‟ten Xerxes kitabesinde de Daha, Saka haumavarga, Saka tigrakhauda ve Skudra 

adları geçmektedir. Denizin ôtesindeki Sakalardan burada fazla bahsedilmiyor,20 fakat denizin 

ôtesindeki Sakalar için Skudra adının kullanılmıĢ olduğu kesin olarak gôrülüyor. Sus ve çevresinde 

bulunmuĢ olan tuğlalar üzerine yazılı çivi yazılı tabletler üzerinde de “Içkudra” (Susça) ve “�kudra” 

(Persçe) adının Güney Rusya ve Karadeniz‟in kuzeyindeki Avrupa Ġskitleri,21 yani Denizin ôtesindeki 

Sakalar için kullanıldığı anlaĢılmaktadır. Adı geçen çivi yazılı metinlerde Omuvargafa adına 

rastlanılmaktadır22 ki, bunun Sakal Amyrgioi‟yle23 Ģüphesiz aynı olan Saka halkının, lakabı olduğu 

anlaĢılmaktadır. Tigrakodap (Persçe, Tigrakhoda) adı da bu çivi yazılı tabletlerde geçmektedir. 

ġüphesiz bununla Jaxartes ırmağının yanında oturan Sakalar ifade edilmektedir.24 

Ġskitler hakkında yapılan çalıĢmalarda �in kaynaklarından da istifade edilmektedir. Ancak, bu 

kaynaklarda sadece Orta Asya Ġskitleri hakkında bilgi bulmak mümkündür. Asıl �in kaynaklarını Tsan-

Tsien‟in Biyografisi ve Han-shu‟nun Batı ülkeleri Monografisi oluĢturmaktadır. Bu kaynaklarda Orta 

Asya Ġskitleri, “Sai”25 ve “Sai-wang” Ģeklinde gôsterilmektedir.26 Bu kaynaklarda çoğu zaman 

Sakalara, Sai adı verilmiĢtir. Batı Türkistan‟a giden Sakalar ise, Sai-wang adı ile tanıtılmıĢtır. �incede 

wang sôzü “kral, prens” demektir. Bu nedenle bu boyu, kral soyu Ģeklinde tanıtanlar dahi olmuĢtur.27 

Eski �incede Sak olan Sai Ģüphesiz Sakalar için kullanılmıĢtır.28 

Sai halkları arasında An-hsi, Chi-pin, Chüan-tu, Hsiu-hsün, So-chü, Su-lo, Wei-tou ve Wu-shan-

li toplulukları bulunmaktadır. Asıl Sai halkları Türkistan‟ın batı kısmındadır.29 

Ġskitler daha ônce de belirttiğimiz üzere, �in seddinden Tuna nehrine kadar yayılmıĢlardır. 

Ġskitlerin bu kadar geniĢ bir coğrafyaya yayılmaları, onların çok sayıda kavim tarafından tanınmalarına 

vesile olmuĢtur. Onların geniĢ bir sahaya yayılmıĢ olduklarını yazılı kaynaklar açık bir Ģekilde 

gôstermektedir. Ġskitlere ait arkeolojik malzemenin de bu geniĢ coğrafyadan çıkarılmıĢ olması yazılı 

kaynakları desteklemektedir. Burada Ġskit adını aydınlatmaya çalıĢtığımızdan dolayı yazılı kaynaklar 

ôn plana çıkmaktadır. Daha açık bir ifadeyle Grek kaynaklarındaki Skythai, Pers kaynaklarındaki Sak, 

�in kaynaklarındaki Sai ve Asur kaynaklarındaki AĢguzai‟nin aynı olup olmadığı, baĢka bir deyiĢle 

aynı kavim için kullanılıp kullanılmadığı meselesi ortaya çıkmaktadır. 

Ġskitlerden değiĢik coğrafyalarda yaĢayan ve birbirinden farklı dillerde konuĢan toplulukların 

kaynaklarında bahsedilmiĢ ve Ġskit adı da bu kaynaklarda birbirinden değiĢik Ģekillerde yazılmıĢtır. 

Grekler esasen M.�. 8. yüzyılda kolonizasyon hareketlerinin baĢlaması sonucunda Karadeniz‟in 

kıyısında Ġskitlerle tanıĢma imkanı bulmuĢtur. Ġskitler doğudan batıya doğru gôç ettiklerinden ve 

Perslerin kuzey komĢusu olduklarından dolayı onlar tarafından yakından tanınmıĢtır. 

Pers kaynaklarında Saka haumavarga, Saka tigrakhauda ve Saka tiay para daray30 olmak 

üzere üç Saka grubundan bahsedilmektedir. Pers kaynaklarında geçen Saka haumavarga, Ģüphesiz 

Herodotos‟ta geçen Sakai Amyrgioi‟yle aynıdır.31 Kelimenin etimolojisi karanlık olmakla beraber, basit 

olarak belki “Omargas Sakaları” ya da “Omargas‟a tabi olan Sakalar” düĢünülebilir.32 Saka tiay para 



  865 

daray, yani Deniz‟in ôtesindeki Sakalar olarak Karadeniz Ġskitleri düĢünülmüĢtür. Greklerin dilinde 

Sakalara genel olarak “Skythai” denilirken, doğu Sakaları olan Saka haumavarga “Sakai” olarak 

adlandırılmıĢtır. 

Herodotos, Sakalar olarak adlandırılan Ġskitleri baĢlarına yüksek, yukarıya doğru sivrilerek 

yükselen baĢlıklar giyen, pantolonları bulunan ve ülkenin Ģartlarına gôre, muharebe silahı olarak yay, 

hançer ve balta taĢıyan insanlar olarak tasvir etmektedir. Ayrıca, Greklerin Ġskit olan Doğu Sakalarını, 

Sakai Amyrgioi olarak adlandırdıklarını, Perslerin ise, bütün Ġskitleri Sakai olarak adlandırdıklarını 

belirtmektedir.33 Bizzat Persleri tanıyan Herodotos‟un Perslerin bütün Ġskitleri Sakai olarak 

tanıdıklarını belirtmesi gerçekten büyük ônem taĢımaktadır ve Pers kaynaklarında üç Saka grubundan 

bahsedilmesi meselesinin hallini kolaylaĢtırmaktadır. Deniz‟in ôtesindeki Sakalar tabirinin Karadeniz 

Ġskitleri için kullanıldığı anlaĢılmaktadır. Asur kaynaklarındaki AĢguzai (ĠĢkuzai) adı da Sakalar için 

kullanılmıĢtır.34 �in kaynaklarında ise Sai adı geçmektedir. Klasik �incede Sai, Sak35 olarak 

okunmaktadır. 

Grek kaynaklarındaki Skythai‟nin, Pers kaynaklarındaki Saka ile aynı olduğu sonucu ortaya 

çıkmaktadır, fakat Grekler Ġskit tabirini daha çok Batı Ġskitleri, yani Hazar Denizi‟nden Tuna Nehri‟ne 

kadar Karadeniz‟in kuzeyinde yaĢayan Sakalar için kullanmıĢtır. �in kaynaklarındaki Sai adı doğu 

Sakaları için kullanılmıĢtır. Greklerin kullandığı Ġskit kelimesinin ad olarak Perslerin Sakalarını tam 

olarak karĢılamasa da onların büyük bir kısmını karĢıladığı anlaĢılmaktadır. Grek kaynaklarındaki Ġskit 

adının Pers kaynaklarındaki Saka, Asur kaynaklarındaki AĢguzai kelimelerini karĢıladığını 

sôylememiz mümkündür. �in kaynaklarında geçen Sai‟nin de Pers kaynaklarında geçen Doğu 

Sakaları için kullanıldığı anlaĢılmaktadır. �inlilerin batısında; Asurluların kuzeydoğusunda ve 

Greklerin doğusunda bir coğrafyaya yayılmıĢ olan Perslerin doğu Sakalarının �in kaynaklarındaki Sai, 

Grek kaynaklarındaki Skythai‟nin Pers kaynaklarındaki Deniz‟in ôtesindeki Sakalarla aynı olduğu 

açıklığa kavuĢmaktadır. Ġskitlerin çok geniĢ bir sahaya yayılmaları ve farklı kavimler tarafından 

tanınmaları ve kendi dillerinde adlarının ne olduğunun bilinmemesi meseleyi güçleĢtirmesine rağmen; 

antik kaynakların verdiği bilgiler, yukarıda da belirttiğimiz üzere Ġskitlerin Sakalar olduğunu 

sôylememizi mümkün kılmaktadır. 

2. Ġskitlerin Yayıldığı Coğrafya 

Ġskitlerin yayıldığı coğrafya hakkında bilgileri, hem yazılı kaynaklardan hem de arkeolojik 

buluntulardan ôğrenebilmekteyiz. Yazılı kaynaklarda Ġskitler ya giyiniĢlerine ya da bulundukları 

coğrafyaya gôre adlandırılmıĢtır. Günümüzde artan arkeolojik araĢtırmalar ve bunun sonucunda 

ortaya çıkarılan buluntular Ġskitlerin yayılmıĢ oldukları coğrafyanın tespiti bakımından büyük ônem 

taĢımaktadır. 

Arkeolojik buluntular Ġskitlerin M.�. 1. bin yıl içerisinde Tuna Nehri‟nden �in‟in batı sınırlarına 

kadar uzanan oldukça geniĢ bir sahaya yayıldıklarını gôstermektedir. Bu geniĢ düzlük, doğal bir otlak 

gôrünümündedir.36 Bu kuzeydoğu step bôlgesi yüksek Pamir, Tiyen-ġan ve Altay dağ kollarından, 
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Batı Türkistan üzerinden batıya ve aĢağı Tuna bôlgesine kadar, bütün Güney Rusya‟ya yayılmaktadır. 

Batıda Silezya‟ya kadar ulaĢmakta, doğuda birçok geçit vasıtasıyla Doğu Türkistan ve Gobi bôlgesiyle 

bağlanmaktadır. Bu bôlgenin doğusu büyük çôl sahasıyla kaplıdır, buna karĢılık batı kısmı umumiyetle 

verimli ve doğudan elveriĢlidir. Kuzeye doğru bu mekan eski zamanlarda bataklıklar ve sık ormanlarla 

tamamen kaplanmıĢtı, güneye doğru geniĢ alanlar Hazar Denizi ve Karadeniz, geri kalan kısımlar 

Ġran‟daki dağlık arazinin yükselen dağ dalgaları ve Kafkas dağ silsilesiyle sınırlanmıĢtır.37 

Antik çağda bu bôlgenin sınırları daha çok siyasi sınır olmaksızın coğrafi hatlarla tespit edilmiĢti. 

Bu coğrafi sınırlar, doğudan batıya doğru NanĢan ve Tiyen-ġan sıradağları ile Oxus Nehri‟nden 

oluĢmaktaydı. Bunların arkasından gelen Ġran Platosu, belki daha ziyade siyasi bir sınırdı, fakat onu 

tekrar Kafkas Dağları, Karadeniz, Karpatlar ve Tuna nehrinin oluĢturduğu doğal sınırlar takip 

ediyordu.38 Bu kuzeydoğu step bôlgesi ilk olarak M.�. 8. yüzyılda tarih sahnesine çıkmıĢtır. Burası 

yaklaĢık bin yıl boyunca step topluluklarının elinde kalmıĢtır.39 

Behistun Kitabesi 6‟da en eski ülkeler listesinde yalnız Saka adı bulunuyor. Persopolis „e‟ Darius 

Kitabesi ülkeler listesinde de ilk defa HinduĢ adı meydana çıkıyor. Bu liste Ġndus bôlgesinin zaptından 

sonra, keza Tell el Maskautah, Kabret ve Mısır‟da SüveyĢ‟ten Darius stellerinde olduğu gibi 

yapılmıĢtır. Sonunda bu liste Sakaların Asya sınırındaki bataklık arazide yaĢayan Sakalar ve ovalıkta 

yaĢayan Sakalar olmak üzere iki gruba ayrıldığını gôstermektedir. Artık, Saka haumavarga ve Saka 

tigrakhauda‟nın arka arkaya sıralandığını daha sonraki kitabe ôrnekleri açıklıkla gôsteriyor. Düzlükteki 

Sakalar Ģüphesiz Saka tigrakhauda‟dır. Ġlk grup olarak ise, Saka haumavarga gôsteriliyor. 

Hamadan‟dan I. Darius‟un altın levha kitabesinde Saka haumavarga, adı geçen yerin, sonunda 

kuzeydoğu sınır halkı olarak, tespit edilebiliyor. Burada imparatorluğun kuzeydoğu-güneybatı sınırı 

boyunca Sogdun yanından Put‟a kadar Sakaların bulunduğu belirtiliyor.40 Ġran‟a arkeolojik kazılar 

yapmak üzere giden Ernest Herzfeld‟in Hamadan‟da bulduğu bu altın kitabede Pers Ġmparatorluğu 

kayıtlarına gôre Darius zamanında en kalabalık sınır halkı olarak Sugda‟nın ôtesinde kuzeydoğuda 

bulunan Sakalar gôsterilmektedir. Herzfeld bu bilgilerden Ģimdiye kadar kabul edilenin aksine, 

Sakaların vatanının Pamir silsilesi olmadığı ve adı geçen yerin kuzeyindeki Fergana Ovası‟nın olduğu 

sonucunu çıkarmaktadır.41 

Strabon ise, Hazar Denizi civarında hüküm süren Ġskitlerin daha çok Dahalar, daha 

doğudakilerin ise Massaget ve Sakalar olduklarını belirtmektedir.42 Hekataios ise, Karadeniz Ġskitleri, 

Hazar Denizi‟nin doğusunda geniĢ düzlükte yaĢayan Massagetler ve onların doğusunda bulunan 

Sakai Amyrgioi olmak üzere üç grup tanıyor. Pers takviminde Hekataios‟un doğru anlattığını, artık 

yazılı listeler gôsteriyor. Yalnız Massaget tasviri orada meydana çıkmıyor. Her iki ad Saka 

tigrakhauda ve Massaget tamamen maksada uygun olarak aynı Ģekilde gôrülüyor. Bununla her iki 

tasvirin birbirini tuttuğu ve ôzellikle “Massagetai” olarak ifade edilebildiğine karar verilebiliyor. Keza, 

her iki adla tamamen açık bir Ģekilde Saka kavimlerinin Batı Türkistan düzlük sahasındaki grupları 

belirtiliyor. Mısır Darius stelinin ifadesiyle “Düzlük Sakaları”, Hekataios‟taki gibi, Hazar Denizi‟nin 

doğusundaki bôlgede yaĢayan “Düzlük Massagetleri” olarak belirtilmiĢtir.43 
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Hamadan‟da bulunan altın kitabede Sogdiana‟nın ôtesinde oturan Sakalar, yani “Saka tiay para 

Sugdam” sôz konusudur. Sugda‟nın doğal sınırı ZarafĢan‟ın kuzeyindeki dağlardır. Bunların arkasında 

Jaxartes sahası baĢlamaktadır. Yalnız Sakaların oturduğu “Para Sugdam” günümüzde Fergana‟dır. 

Ġlk olarak Sogdiana Dağlarının arkasında Ptolemaios‟a gôre Sakaların ülkesi baĢlıyor, Burası Surcab 

ve WachĢ nehir bôlgeleri üzerinde güneye doğru geniĢlemiĢtir. Bôylece aĢağı yukarı Karategin‟de 

Saka ülkesine dahil olmaktadır. Herhalde bu hat daha iyi olarak altın kitabedeki “Para Sugdam”a 

uyuyor.44 

�in kaynaklarının verdiği bilgilerden olduğu gibi, Pers ve Grek kaynaklarındaki bilgilerden de 

Doğu Sakalarının ağırlık noktası meydana çıkarılabiliyor. Bunların yerleĢim sahasının Fergana ve 

bunun doğusunda aranması gerekiyor. �in kaynaklarına gôre, doğu tarafı için Tiyen-ġan‟da, Yukarı 

Ġli, �u ve Narin‟de oturdukları açıktır. ġüphesiz daha sonra, Hoten ve MaralbaĢı‟nda bulunmuĢ olan 

Sakça el yazıları günümüz Doğu Türkistan‟ında Sakaların yayılmıĢ olduklarına iĢaret ediyor. Bu 

yayılmanın ne zaman olduğunu belirleyemiyoruz.45 

Hazar Denizi‟nin batısından baĢlamak üzere Tuna nehrine kadar Karadeniz‟in kuzeyindeki 

sahaya Ġskitler yayılmıĢtır. Bunların yayıldıkları coğrafya hakkında antik kaynaklarda ônemli bilgiler 

vardır. Bu kaynaklar arasında Herodotos‟un verdiği bilgi ônemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca yapılan 

arkeolojik kazılar sonucunda meydana çıkarılan maddi kültür unsurları da Ġskitlerin yayıldıkları 

coğrafya hakkında bize fikir vermektedir. 

Adı geçen bôlgede yaĢayan Ġskitler, Pers kaynaklarında “Deniz‟in ôtesindeki Sakalar” olarak 

adlandırılmıĢtır. Herodotos bu bôlgede yaĢayan Ġskitlerin oturduğu yerler hakkında iki farklı mütalaa 

vermektedir. Bunlardan birincisi Pers kralı Darius‟un Ġskitya seferi dolayısıyla sôyledikleridir.46 Buna 

gôre, Ġskitya toprakları kare Ģeklinde, dama taĢlarını andırır bir düzlüktür. Burada çarpıĢan ordular, 

büyük ırmaklar ve dağlar yüzünden hiçbir güçlüğe uğramadan dama taĢları gibi, kolayca 

dolaĢmaktadır. Ġkincisi ise, Herodotos‟un Olbia‟daki Grekler‟den ve Aristeas adında, M.�. 7. yüzyılda 

yaĢamıĢ olan bir seyyahın sôylemiĢ olduğu destan dizelerinden ôğrenmiĢ olduğu bilgilerdir. 

Buna gôre, Güney Rusya‟da Olbia kentinden kalkarak, kuzeye doğru gidilirse, ônce Hypanis47 

nehrinin denize yakın kıyılarında oturan Kallipidaia Ġskitlerine rastlanır. Daha kuzeyde Tyras48 nehri 

ile Hypanis nehrinin orta yataklarının birbirlerine yaklaĢtıkları yerde Halizonlar yaĢamakta idiler. 

Bunların yaĢayıĢları da Kallipidailerinki gibi, Ġskitlerinkinden epeyce değiĢik olup çiftçilikle uğraĢmakta 

idiler. Buğday, darı, mercimek, soğan ve sarımsak yetiĢtirdikleri belli baĢlı ürünlerdi. Halizonların 

yukarısında çiftçi Ġskitler vardı. Bunlarda buğday yetiĢtirmekte idiler. Daha yukarı da ise Neuriler 

yaĢamakta idiler. Bunların kuzeyinde ise, iskan edilmemiĢ bôlgeler bulunmaktaydı.49 

Deniz yônünden gelirken Borysthenes50 nehrini geçince, ağaçlı bir bôlge gelmekte, bu bôlgenin 

iç kesimlerinde ise, çiftçi Ġskitler oturmakta idiler. Bunlar kendilerinin adının Olbiopolitler olduğunu 

sôylemekte idiler.51 Bu çiftçi Ġskitlerin oturduğu bôlge, doğuda Pantikapes52 kuzeyde ise 

Borysthenes nehirleri arasında yer almakta idi. Bundan sonra gelen bôlge çôllerle kaplı olup, 
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buralarda Ġskit soyundan olmayan Adrophaglar oturmakta idiler. Adrophagların bôlgesini geçtikten 

sonra ise, yeniden çôller baĢlamakta idi. Bu çôllerin baĢladığı yerlerde insan yaĢamamaktaydı.53 

Herodotos, sôzünü ettiğimiz çiftçi, Ġskitlerin doğusunda, Pantikapes‟i geçince, gôçebe Ġskitlerin 

sürülerini otlattıklarını ve bu bôlgenin Gerros54 ırmağına kadar uzandığını belirtmektedir. Gerros‟tan 

ôtesi ise, Kralî Ġskitlerin ülkesi olup, güney yônünde Taurika‟ya,55 doğu yônünde Palus-Maiotis 

üzerinde bulunan ve Kremnes56 adı verilen limana ve Tanais57 nehrine kadar uzanan toprakları 

kaplamakta idi. Ġskitlerin en yiğit ve en kalabalık bôlümü bu bôlgede oturmakta idi. Kuzeyde Kralî 

Ġskitlerin ôtesinde, Ġskit olmayan Melankhlenoslar yaĢamakta idi. Melankhlenosların ülkesini geçtikten 

sonra ise, yeniden çôller ve bataklıklar baĢlamakta idi.58 Tanais nehrini geçtikten sonra ise; Ġskitya 

sona ermekte idi.59 

Ġskitler �in Seddi‟nden Tuna nehrine kadar yayılmalarının yanında, �n Asya‟ya da yônelmiĢtir. 

Ġskitlerin �n Asya‟ya yônelmelerinin sebebi Kimmerleri takip etme düĢüncesidir. Kimmerleri 

yurtlarından çıkaran Ġskitler, bunların ardından, Kafkaslar‟ı doğudan dolaĢarak, Hazar Denizi kıyısını 

takiben Derbent-Demir Kapı geçitleri üzerinden Azerbaycan‟a ve daha güneye60 -daha genel bir 

deyimle- �n Asya‟ya dalgalar halinde akmaya baĢlarlar. Urartu Kralı II. Rusa‟nın Kimmerlerle olduğu 

gibi, akıllıca bir siyaset izleyerek, bunlarla anlaĢma yaptığı gôrülür. Ġskit akınları Asur sınırlarına 

yônelir.61 Kimmerleri kovalayarak gelen Ġskitler Medlerin egemenliğine son verirler. Bütün Küçük 

Asya‟ya yayılırlar ve burada yirmi sekiz yıl hüküm sürerler.62 

Ġskitlerin çok istekli bir Ģekilde güneyde bulunan ülkelere gittikleri birçok tarihi hakikatten 

anlaĢılmaktadır. Akamenit dôneminden sonra bunların bir kısmını günümüze kadar adları Arachosia 

ve Drangiana olarak sôylenen yerlerde buluyoruz. Keza onlar, Anadolu‟nun içlerine kadar da yayılmıĢ 

ve orada hakimiyetlerinin izini bırakmıĢtır. Aynı Ġskitler muhtemelen de Akamenit Dônemi ôncesinde 

Fırat ve Dicle dolaylarında hüküm sürmüĢ ve dillerine ait ipuçları bırakmıĢtır.63 M.�. 4. yüzyılın 

baĢlarında dahi Doğu Anadolu‟da hakim olduklarını bize Ksenophon bildirmektedir. Ksenophon, 

Onbinlerin dôrt plethron64 geniĢliğindeki Harpasos65 nehrine kadar ilerleyerek, buradan da Ġskitlerin 

memleketine girdiklerini ve bir ovada dôrt günde yirmi parasang66 gittiklerini belirtmektedir.67 

Ġskitler yalnız Anadolu‟da kalmayarak, daha güneye ilerlemiĢtir. Mısır üzerine yônelerek, 

Suriye‟ye girdikleri sırada Mısır Kralı Psammatikos karĢılarına çıkmıĢ, armağanlar vermiĢ ve daha ileri 

yürümekten onları alıkoymuĢtur. Sonra onların bir kısmı dônmüĢ,68 fakat bazıları orada kalmayı tercih 

etmiĢtir. Bundan dolayı eski Tevrat‟taki Beth-Sean, daha sonra Skythepolis olarak, anılmaktadır.69 

Ġskitler �n Asya‟ya yayılmaları esnasında Filistin‟e kadar ilerlemelerine rağmen, onların asıl 

izleri Anadolu‟nun doğu kesiminde bulunmaktadır. Artık yazılı kaynakların yanında son kazılarda 

çıkarılmıĢ olan arkeolojik malzemeler de bu gôrüĢü kuvvetlendirmektedir. 

B. Ġskitlerin Kôkeni Meselesi 

1. Ġskitlerin Kôkeni �zerine  
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GôrüĢler 

Ġskitlerin kôkenine dair antik kaynaklarda ve arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan 

buluntularda yeterli bilgiler bulunmamaktadır. Ġskit araĢtırmalarının baĢlamasıyla birlikte Ġskitlerin 

kôkeni meselesi de gündeme gelmiĢ ve çeĢitli gôrüĢler ileri sürülmüĢtür. E. H. Minns, “Etnografya ile 

ilgili hiçbir mesele belki de Ġskitlerin soyu problemi kadar tartıĢılmadı”70 diyerek, meselenin ônemini 

belirtmektedir. Zihinleri meĢgul eden bu mesele üzerinde 18. yüzyıldan günümüze kadar çalıĢmalar 

yapılarak, çeĢitli gôrüĢler ileri sürülmüĢtür. Bazı otoriteler Ġskitlerin Ġranî, bazıları Slav ve bazıları da 

Ural-Altay ırkına mensup olduklarını belirtmiĢtir. Buna gôre, irani, Slav ve Ural-Altay ırkı nazariyeleri 

olmak üzere üç farklı bakıĢ açısı ortaya çıkmaktadır. 

Ġskitlerin kôkeni meselesi ortaya atılınca, ileri sürülen nazariyelerden birisi Ġskitlerin Ġranî bir 

kavim olduklarıdır. 19. yüzyılda Zeus, Müllenhoff, Tomaschek, Fressel ve Wilser‟in çalıĢmaları dikkati 

çekmektedir.71 Bu nazariyenin savunucuları Ġskit ve Ġran dinini karĢılaĢtırarak, bu iki din arasında 

bağlantı kurmaya çalıĢmıĢtır. Yine, Ġskitleri Ġranî bir kavim olarak kabul eden bilim adamları, onlardan 

kaldığını ileri sürdükleri kelimelere dayanarak iddialarını ispat etmek istemektedir. 

20. yüzyılın baĢlarından itibaren de Ġskitlerin Ġranî bir kavim olduğunu ileri süren bilim adamları 

ortaya çıkmıĢtır. Bunların baĢında Ġraniyatçı Albert Herrmann gelmektedir. Bu bilim adamı Pamir 

Sakaları olarak adlandırdığı grubun doğu Ġran kôkenli olduğunu dillerinin gôsterdiğini ileri 

sürmektedir72 Kretschmer de Ġskitlerin bakiyelerinde asıl Ġran kütlesinin bulunduğunu ve Ġskitlerle 

Ġranlılar arasında kültürel yakınlık bulunduğunu belirtmektedir73Junge ise, Sakalarla Perslerin yakın 

akraba kavim olduklarını74 ve dolayısıyla Hint Avrupaîliklerini kabul etmektedir.75 Von der Osten de 

adı çok defa zikredilen Ġskitlerin çoğunluğunun Hint Avrupai soydan oluĢtuğunu belirtiyor. Avrasya 

step kuĢağı içinde büyük hareketlerle daima baĢka ırka mensup grupların da bir gôç dalgası 

oluĢturduklarının ortaya çıktığını vurgulayarak, bu durumda bôylece Türk toplulukların da 

karıĢmasının sôz konusu olabileceğini ileri sürüyor.76 Potratz77 ve Rostovtzeff78 de Ġskitlerin Ġranî bir 

kavim olduğu gôrüĢünü ileri sürüyor. Grousset de “�zel adlar biliminin de gôsterdiği gibi Ġskitler Ġran 

ırkına mensupturlar” diyerek, onların Hint-Avrupaî bir kavim olduklarını kabul ediyor.79 

Bu gôrüĢler Ġskitlerin dili ve dini ele alınarak ileri sürülmektedir. Ġskitlere ait olduğunu belirttikleri 

bazı isimleri dikkate alarak ve Ġskit diniyle Ġranlıların dinini karĢılaĢtırarak, Ġskitlerin Ġran soyundan 

olduğunu ileri sürmektedirler. Oysa, elde ettikleri az sayıda malzemeyle ve Ġskit diniyle Ġranlıların dinini 

karĢılaĢtırmakla �in Seddi‟nden Tuna nehrine kadar yayılmıĢ olan Ġskitlerin kôkenini belirlemek ve 

onların Hint Avrupaî bir kavim olduğunu ileri sürmek ilmi gerçeklere uymamaktadır. 

Bu nazariyeye gôre Ġskitlerin Slav ırkına mensup oldukları kabul edilmektedir. Bu fikir Slav 

memleketlerinde revaçtadır. Bu gôrüĢü savunanlar Ruslardır. Ruslar daima Ġskitlerden Slavlıkları ispat 

olunmuĢ gibi bahsetmektedir. Halbuki Herodotos ve Hippokrates‟in eserlerinde Slavlık tezini destekler 

bir tek delil bulmak imkanı bile yoktur. 

Slavlık tezini ileri sürenlerden birisi Ġ. E. Zabelin‟dir.80 Zabelin Herodotos‟un eserinden ziyade 
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Kul Oba‟da bulunmuĢ Ġskit vazolarındaki resimlerden hareketle Ġskitlerin Slavlığını ispat etmeye 

çalıĢmıĢtır. Bu resimlerdeki elbiseler ile Rusların elbiseleri arasında bağlantı kurmaya gayret etmiĢtir. 

Mannert ve Cuno gibi bazı bilim adamları da ikna edici deliller getirememeksizin, Ġskitleri Slavların 

ataları olarak gôrmüĢlerdir.81 Grigoriev, Ġlovaiski gibi bazı Rus bilim adamları da onların Slav orijinli 

olmaları gerektiğini ileri sürmüĢtür.82 

Bu gôrüĢü destekleyecek hiçbir yazılı kaynak bulunmadığından ve son derece de keyfi olarak 

değerlendirilen arkeolojik buluntulardan da sağlıklı bir sonuç alınamayacağından, ilmi temeli en 

tutarsız olan gôrüĢ Ġskitlerin Ġslavlığıdır. Zaten bu nazariye Rus bilim adamları dıĢında hiçbir bilim 

adamı tarafından rağbet gôrmemiĢtir. 

Ġskitlerin hangi ırka mensup olduğu meselesi ortaya çıkalıdan bu yana, en kuvvetli nazariye 

Ġskitlerin asılları itibariyle Ural-Altay ırkına mensup oldukları nazariyesidir. Bu gôrüĢ de yaklaĢık olarak 

19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren ileri sürülmeye baĢlamıĢtır. Bu tezin en meĢhur taraftarı olarak, B. 

G. Niebuhr bilinmektedir.83 

Niebuhr, Herodotos‟un eserini gayet tarafsız bir metodla inceledikten sonra, Ġskitlerin Tatar84 

veya Moğol kavimlerinden oldukları fikrini ileri sürmüĢtür. Dayandığı esas, Ġskitlerle Tatarların ôrf ve 

adetlerindeki benzerliklerdir. Bu fikri meĢhur Yunan tarihi mütehassaslarından Grote de aynen kabul 

etmiĢtir.85 Niebuhr ve Grote‟den sonra Ġskitlerin Moğolluğu tezini Neumann86 takviye etmiĢtir. Kiepert 

ise, Orta Asya‟dan Güney Rusya‟ya gelen Ġskitlerin gelenek ve gôreneklerinin atlı kavimlerin gôçebe 

hayat tarzına uyduğunu belirterek, bunların Moğol ya da Türk-Tatar ırkından olduklarını ileri 

sürmüĢtür.87 Nagy88de Ġskitlerin Ural-Altay ırkına mensup bir kavim olduğunu belirtmiĢtir. 

Niebuhr‟un ileri sürmüĢ olduğu nazariye gitgide daha da çok taraftar bularak, mesele çok yônlü 

olarak incelenmiĢtir. Bu araĢtırmacılar arasında yer alan pek çok meĢhur tarihçi, filolog ve arkeolog 

yaptığı çalıĢmalarda gôrüĢlerini değiĢik Ģekillerde açıklamıĢlardır. Bunlar arasında meĢhur çivi yazısı 

mütehassısı Mordtmann, Saka tigrakhauda ve Saka haumavarga‟nın Türklüğünü çivi yazılı metinlere 

dayanarak ispatlamaya çalıĢmıĢtır.89 Filolojik malzemeleri Türkçe kelimelerle karĢılaĢtıran Kuun da, 

“Artık belgelerin bolluğu Ġskitlerin kolektif adının farklı Türk soylarını içerdiğini açıkça gôsteriyor” 

demekle Ġskitlerin Türklüğünü kabul etmektedir.90 

Ġskitlerin Ural-Altay ırkına mensup bir kavim olduğu nazariyesi doğrultusunda 20. yüzyılda da 

birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Bunların baĢında Minns gelmektedir. Minns yazılı kaynakları ve çok sayıda 

arkeolojik malzemeyi değerlendirerek, onların Hint Avrupa! bir kavim olmadıklarını,91 dolayısıyla Ural-

Altay ırkına mensup olduklarını kabul etmiĢtir.92 Franke de Ġskitlerin Türklüğü fikrindedir.93 Meyer ise, 

gôçebeleri genelde Ġranî olarak gôrmesine rağmen; Oxus ve Jaxartes dolaylarında ve buraların biraz 

daha kuzeyinde oturan Sakaların vaktiyle bir Türk soyundan olabilecekleri fikrini beyan etmektedir.94 

Huntignford da Ġskitlerin Asya kôkenli, Tatar veya Moğol ırkına mensup olduklarını kabul 

etmektedir.95 Ruben ise, Ġskitlerin lisanının Ġran lisanı olsa bile, onların Herodotos tarafından tasvir 

edilen adetlerinin Ġran adetleri olmadığını belirttikten sonra, Herodotos‟un onların Dede Korkut‟taki gibi 
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Tepe-gôze benzeyen varlıklara itikatlarını tasvir ettiğini, gôzleri kôr olan kôle hakkındaki hikayelerin 

Kôroğlu destanlarına geçtiğini vurgulayarak,96 Ġskitlerin Türk olduklarına inanıyor. Von der Osten ise, 

Ġskitleri Ġranî saymasına rağmen, “Avrasya step kuĢağı içinde büyük hareketlerle daima baĢka ırka 

mensup grupların da bir gôç dalgası oluĢturdukları ortaya çıkıyor. Bu durumda Türk toplulukları da 

sôz konusu olmalıydı”97diyerek, Ġskitlerin içerisinde Türk topluluklarının varlığını da kabul ediyor. 

Ġskitlerin Ural-Altay ırkına mensup olduğunu kabul eden ve bu konuda gôrüĢlerini belirten Türk 

bilim adamları da vardır. Bunlardan biri, Molla Mehmed El‟abeĢi‟dir. Bu bilim adamı, “Türk 

uruğlarından ve dünyanın büyük eski kavimleri zümresinden biri Ġskit Türkleridir”98diyerek, Ġskitlerin 

bir Türk kavmi olduğunu kabul ediyor. Arsal ise, antik kaynakları ilmi metodla inceleyerek, Ġskitlerin 

(Sakalar) Türk olduklarını beyan ediyor.99 Günaltay da Sakaların Türklüğünü kabul ediyor.100 

Ġskitlerin Türklüğünü kabul eden Türk bilim adamları arasında Zeki Velidi Togan da bulunmaktadır. 

Togan, “Zamanımızda Ġskitlerin menĢei ve kültürleri meselesi ile uğraĢan E. Minns, H. Triedler ve B. 

Laufer gibi, ben de bu kavmin hakim tabakasının Türk olduğu kanaatindeyim” dedikten sonra, 

bunların hayat tarzı, kıyafet ve simaları, adet ve ahlakları hakkında Hippokrates tarafından verilen 

bilgilerin Hunlar ve Gôktürkler hakkında yazılanlarla aynı olduğunu kabul etmektedir.101Kırzıoğlu da 

Ġskitlerin bir Türk kavmi olduğunu aynen kabul ediyor.102 Ġskitlerin Türk asıllı olduğunu kabul eden 

bilim adamlarından birisi de Guboğlu‟dur. Bu bilim adamı, Ġskitlerin Orta Asya ya da Turan‟dan Doğu 

Avrupa‟ya gôç ederek, tarihte “Scytsi” ya da “Ġskit” adıyla tanınan “Proto-Türkler” olduğunu 

belirtiyor.103Tarhan ise, Ġskit araĢtırmalarının, Kimmerlerinkine nazaran çok daha ileri bir safhada 

bulunduğunu, aradaki bir takım problemlere ve karĢıt hipotezlere rağmen, kôkenlerinin Orta Asya‟ya 

bağlandığını ve bunların Türk asıllı olduklarının katiyetle kabul edildiğini belirtmektedir. Arkeolojik 

materyal ve kaynakların bu tezin ana dayanak noktasını teĢkil ettiğini ve diğer gôrüĢleri objektif bir 

Ģekilde bertaraf ettiğini de ileri sürmektedir.104 �gel de, Orta Asya‟daki atlı kavimler için, bazen geniĢ 

olarak, Saka yerine Ġskit deyiminin kullanıldığını ve Saka kavim adının yalnızca Ġndo-Cermen 

kavimlerini belirten bir deyim olmadığını, bunların içinde Türklerin ve hatta Moğolların dahi olduğunu 

kabul etmektedir.105 Seyidof ise, Sakaların esasını Türk dilli kabilelerin teĢkil ettiğini belirtmekte ve 

“Türk soyunun, bilhassa Yakutların, Kazakların ve Azerilerin Soy kôkünde -etnik oluĢumunda- rol 

oynayan Sakalar, yalnız ve yalnız Türk dilli olmuĢlardır” demektedir.106 �ztuna da Sakaların geniĢ 

ôlçüde Arî unsurlarla karıĢmıĢ Türkler olduğunu, Hanedanın ve hakim unsurun Türklüğünü kabul 

etmektedir.107 Koca ise, Ġskitlerin idareci kesiminin ve bazı boylarının Türk olduğu kanaatinde 

olduğunu belirtmektedir.108 

2. Ġskitlerin 

Türklüğü Meselesi 

Ġskitlerin kôkenine dair nazariyelere baktığımızda, Ġskitlerin Ġslav kôkenli olduğunu ileri sürenler, 

onların Slavlığını ortaya koyabilecek sağlam deliller ortaya koyamamaktadır. Ġskitlerin Ġrani bir kavim 

olduğunu ileri sürenler, onların dillerine ait olduğunu belirttikleri bazı kelimelerden hareket ederek, 

Perslerle Ġskitlerin dinini karĢılaĢtırarak, Ġrani bir kavim olduğu kanaatine varmaktadır. Dilleri ve 
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dinlerinin dıĢında Ġskitlerin Ġrani bir kavim olduğuna dair baĢka delil getirilmemektedir. Ġskitlerin Ural-

Altay kôkenli bir kavim olduğu kanaatinde olan bilim adamları da yazılı ve arkeolojik kaynakları nazarı 

itibara alarak, gôrüĢlerini beyan etmektedir. 

Ġskitlerin Ural-Altay ırkına mensup bir kavim olduğu ve hatta Türk olduğu tezi de gitgide bilim 

aleminde daha çok taraftar bulmaktadır. Zamanla Orta Asya, Kafkaslar ve Anadolu‟nun doğu 

kesiminde yapılacak arkeolojik kazıların bu kanaati daha da güçlendirmesi ve meselenin hallini 

kolaylaĢtırması ihtimal dahilindedir. ġimdilik elde mevcut kaynakların verdiği imkan ôlçüsünde 

Ġskitlerin ilk yurtlarının, adlarının, dillerinin, dinlerinin, sanatlarının, gelenek ve gôreneklerinin Türklükle 

ne derece ilgili olduğunu belirtmeye çalıĢacağız. 

Ġskitlerin anayurdu üzerine ilk tarihi bilgiyi Herodotos vermektedir. Herodotos, “Gôçebe Ġskitler, 

Asya‟daydılar; Massagetler‟le yaptıkları bir savaĢtan yenik çıktılar, Araxes ırmağını geçtiler, 

Kimmerlerin yanına gôç ettiler” demektedir.109 Herodotos, Araxes‟i Aral Gôlü‟nün doğu tarafına akan 

Jaxartes olarak ifade ediyor ve sonraki yazarların Hazar Denizi‟ne batıdan aktığını sôyledikleri 

Araxes‟i kastetmiyor. Ptolemy yukarıda adı geçen halkı Saka olarak bildiriyor ve doğuya, Jaxartes‟in 

doğduğu bôlgeye yerleĢtiriyor. Bundan dolayı Ġskitlerin M.�. 8. yüzyılda Orta Asya‟da bulunduklarını 

ve daha uzakta Bering Boğazı‟na kadar gôçebe toplulukların yayıldığını anlayabiliyoruz.110 Strabon 

da Sakalarla beraber Ġskit olarak adlandırılan Asyalı gôçebe topluluklarından bahsediyor.111 

ġüphesiz Herodotos‟un verdiği bilgi Strabon‟unkinden çok daha fazla değer taĢıyor, çünkü Herodotos, 

Strabon‟dan yaklaĢık dôrt asırdan daha fazla bir zaman ônce yaĢadığından dolayı verdiği bilgi çok 

eskiye aittir. 

Modern araĢtırmacılardan bazıları da Ġskitlerin Asya kôkenli olduğu tezini kabul ediyor. 

Bunlardan Minns Ġskitlerin Asya kôkenli bir kavim olduğunu Ģu Ģekilde ifade ediyor: “Elbette, gôçebe 

Ġskitlerin Asya kôkenli olmaları Ġranlılarla alakalı değildir, fakat onların Arî olmayan kôklerini hatıra 

getirir”.112 Ġskitlerin Asya kôkenli bir kavim olduğu yolundaki gôrüĢler beyan edilmeye daha sonraki 

zamanlarda da devam edilmiĢ, onların Asya kôkenli bir kavim olduğu aradaki bir takım problemlere ve 

karĢıt hipotezlere rağmen, bilim aleminde kabul edilmiĢtir.113 Batıda bulunmuĢ olan gôrünürdeki beli 

bir takım Sibiryalı unsurların mevcudiyeti de Ġskitlerin Batı Sibiryalı bir kavim olduğunu ileri süren bilim 

adamlarının gôrüĢlerini desteklemektedir.114 

Türk ırkının anavatanı Asya‟nın orta kısmıdır. Burası doğuda Kadırgan Dağları‟ndan, batıda Ural 

Dağları ile Hazar Denizi‟ne kadar, kuzeyde Sibirya‟dan, güneyde �in, Tibet ve Ġran ülkelerine kadar 

uzanan geniĢ sahadır. Bu sahanın bugün coğrafyacılarca kabul edilen adı Orta Asya‟dır. Türkler bu 

sahalardan bütün dünyaya yayılmıĢtır.115 

Herodotos‟un Ġskitlerin Asya‟lı bir kavim olduğunu bildirmesi ve arkeolojik buluntularla batıda 

Sibiryalı unsurların ortaya çıkması ve Orta Asya olarak tanımlanan coğrafyanın da en eski devirlerden 

bu yana Türklerin anayurdu olarak bilinmesi, geldikleri coğrafya itibariyle gôçebe Ġskitlerin Türk kôkenli 

bir kavim olabileceğini düĢünmemizi mümkün kılıyor. 
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Ġskit/Saka adını açıklamak üzere Ģimdiye kadar bazı gôrüĢler ileri sürülmüĢtür. Togan, Ġskitlerin 

kabile isimleri olan Targutae, Skolot ve Paralat kelimelerinin de Türk, �igil ve Barula adlarının „T‟li 

cemi Ģeklinin, yani Türküt, Sikilüt ve Barulat demek olmasının pek mümkün olduğunu belirtiyor ve Ġskit 

kelimesinin Cengiz‟in ilk dayandığı kabilelerden Sakait kabilesinin adı gibi, Saka adının „T‟li cem Ģekli 

olmasını hatıra getirdiğini ileri sürüyor.116 Kuun ise, Part krallıklarının kollektif adında, Arsak 

(Romalılar arasında Arsaces), Massagetlerin etnik adında Mas-sag ve Sakaların Grekler arasındaki 

“Sakai” adının kuĢkuya yer bırakmaksızın oriantal Türk sôzü “sağ”, “akıllı”, “yetenekli”, “ileri gôrüĢlü” 

anlamına gelen sôzlerle aynı olduğunu belirtiyor.117 Saka/Sak adının Türk diline ait bir kelime 

olduğunu kabul eden Günaltay ise, �ağatay lûgatında Sak kelimesinin yan manasına geldiğini 

belirterek, Sakaların oturdukları yerlerin ana Türk iline nispetle yan taraf olduğu düĢünülürse, onlara 

bu adın verilmiĢ olması münasebetinin anlaĢılacağını bildiriyor.118 Aynı bilim adamı, vaktiyle bu adı 

taĢıyan Türklerden Sibirya içlerine ve kuzeydoğuya doğru gôç etmek mecburiyetinde kalmıĢ olan ve 

günümüzde Ruslar tarafından verilen Yakut adıyla anılan boyların kendilerini hala Saka adıyla 

anmakta olmalarının da eski Sakaların Türklüklerini gôsterdiğini belirtiyor.119 Seyidof ise, Sag/Sak‟ın 

birden çok anlamı olan Türk menĢeli bir kelime olduğunu ileri sürüyor ve Günaltay‟ın da belirttiği 

üzere, Sak(a)/Sa‟ların Yakutlarla soyca ya aynı, ya da yakın akraba olduklarını kabul ediyor.120 

Birçok Türk lehçesinde Sa/Sak kelimesinin yaygın manalarından birinin “yay” olduğunu, bazı Türk 

lehçelerinde “kuvvet”, “güç” manalarının bulunduğunu belirtiyor.121 Türkçede baĢta “y” ve “s” ile 

baĢlayan kelimelerin birbirinin yerine kullanıldığını, Yakut adının birinci hecesi “ya”nın, fonetik 

bakımından Sak(a), Sa (yay) ile farklı olsa da mana bakımından Sak/Sa (yay) ile aynılığını savunan 

Seyidof, ya ve Sa(k)/Sa‟nın her ikisinin de “yay” demek olduğunu kabul ediyor.122 

Sakaların kendilerine hangi adı verdikleri henüz kendi yazılı kaynaklarıyla belirlenmiĢ 

olmamasına ve onlara bu adı komĢularının vermesine rağmen, kendilerini buna yakın bir adla 

anmaları mümkün gôrünmektedir. Bilim adamlarının Türklükle ve Türkçe ile bağlantılı gôrmeye 

çalıĢtıkları Sak kelimesinin, Seyidof‟un da belirttiği üzere, Türkçede bazı kelimelerde baĢta “s” ve “y” 

değiĢim hadisesini, Türklerde yay ve okun en eski devirlerden bu yana ônemini, Bozoklar, �çoklar, 53 

Yaylar, 40 Yaylar123 gibi daha sonraki Türk boylarının da yayı ve oku kendilerine ad olarak aldıklarını 

düĢündüğümüzde Sak kelimesinin Türkçe ile alakalı bir kelime olabileceği akla yatkın geliyor. Ayrıca, 

Sakaların çok iyi yay ve ok kullanmaları, bu hususiyetlerinin hem yazılı kaynaklar ve hem de 

arkeolojik malzemeyle tespit edilmesi, onların adının yay ve okun birleĢmesinden oluĢtuğu 

düĢüncesini kuvvetlendiriyor. 

Dilin milletlerin kôkünün tayininde Ģüphesiz çok büyük ônemi vardır. Bir milletin dilini tespit 

edebilecek yeterli malzemenin olmaması, o milletin hangi ırka mensup olduğunun belirlenmesinin 

zorlaĢtırmakta ve bôyle bir durumda bu meselenin çôzümünde din, gelenek ve gôrenekler ve sanat 

eserleri gibi ikinci dereceden kaynakların kullanılması mecburiyeti gündeme gelmektedir. ġüphesiz ki, 

bunların meselenin çôzümünde dil kadar neticeye gôtürücü olması mümkün değildir. 

Ġskitler de dilleri hakkında fazla materyal bulunmayan kavimlerden biridir. Bundan dolayı 

Ġskitlerin Ġrani bir kavim olduğunu iddia edenlerden baĢka, Türk olduğu gôrüĢünü savunan dil bilimciler 
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de bulunmaktadır. Ġskitlerin diliyle ilgili bilgileri çivi yazılı metinlerde ve Grek yazarlarının eserlerinde 

belirttikleri kelimelerden ôğrenebiliyoruz. 

Bôlgenin coğrafi adları Eski �ağ yazarları arasında Türk dilinin yardımıyla Karadeniz‟den Hazar 

Denizi‟ne kadar büyük bir sahada yayılmıĢtır. Hatta eski yazarların gôsterdikleri delillere gôre onlara 

Türk dilinde bazı adlar verilmiĢtir. Bunlara, Temerinda, Karım Paluk, Graucasus ôrnek olarak 

verilebilir.124 Temerinda birleĢik kelimesinin ilk kelimesi olan Temer, Türkçe Tengiz ve Macarca 

Tenger olarak bilinmektedir.125Ġskitler Graucasus Dağı‟na Graucasim demiĢtir. Türk dilinde “kar”, 

“kar”ı ve “okar”, “yüksek”i nitelemek için kullanılmaktadır. Formalardaki “augan”, Uygurca “okan”, 

�ağatayca “ogan” yani “Büyük Tanrı”ya iĢaret etmektedir. Ġskitlerin Karım Paluk adı da Balık Gôlü‟ne 

iĢaret etmektedir.126 

Ġskitlerin sadece coğrafya adlarıyla değil, aynı zamanda Ġskitçe Tanrı adlarıyla Türkçe arasında 

da bağlantı kurulabilmektedir. Herodotos, Ġskitlerin Hestia‟ya “Tabiti”, Zeus‟a “Papaeos”, Gea‟ya 

“Apia”, Gôksel Aphrodite‟ye “ArtimpaĢa”, Poseidon‟a “Thamimasadas” dediklerini bildirmektedir.127 

Thamimasadas, Denizin Babası ve ArtimpaĢa, Erdem PaĢa, bütün cesaretlerin baĢı anlamına 

gelmektedir. Tabiti ise, tapınmakla alakalı olup, tapımı, tapınmayı gôsteriyor. En büyük Tanrı‟nın adı 

olan Papaeos, Baba, Dede, Ata, Babir, Bayat Tanrı manasına geliyor.128 

Sakaların diliyle ilgili olarak Sus ve civarından bulunan çivi yazılı metinler onların dilinin Türkçe 

olduğunu gôstermektedir. Oldukça dağınık olan yazılardan Sakaların Türklüğü anlaĢılmaktadır. Bu çivi 

yazılı metinlerde Türkçe kelimelere, anira, onarmak; arta, oturmak; daldu, doldurmak; gik, gôk; irçigi, 

artmak, artık; kutta, katmak; çağri, oğul; val, yol; vita vana, ôte yana; vurun, urun ôrnek olarak 

verilebilir.129 Mordtmann bu metinlerden hareketle Sakaların Türk olduğunu ve bu yazıtların Türk-

Tatar dil kôküyle bağlantılı olduğunu kabul etmekte ve bu dile Sakça adını vermektedir.130 Bu 

metinlerde, ôzellikle fiillerin hemen hemen tamamı Türkçedir. Bunu bir tesadüf olarak düĢünmek 

mümkün değildir. Tuna “Birbiriyle hiç ilgisi olmayan Dünya dillerinde, tesadüfi kelime uygunlukları bir 

mucize kabilendendir ve ôrnekleri bir elin beĢ parmağını geçmez”131 derken, bunun sebebini de adı 

geçen eserde açıklamaktadır. Oysa, Sus‟ta bulunan ve Sus diliyle ilgili gôrünen kelimelerin büyük 

çoğunluğu Türkçedir. 

Kazakistan‟da Alma-Ata‟nın yakınında Esik kurganından üzeri yazılı küçük bir kap bulunmuĢtur. 

Sakalara ait olan ve 26 harften oluĢan bu yazı Süleymanov tarafından, “Han‟ın oğlu yirmi üç yaĢında 

yok oldu. (Halkın?) adı da yok oldu”132 Ģeklinde de günümüz Türkçesine aktarılmıĢtır. 

Antik yazarların verdiği Tanrı, coğrafya ve Ģahıs adları, Sus ve çevresinde bulunan tuğla 

parçaları ve nihayet Esik kurganından bulunan küçük kap üzerindeki yazı Ġskit/Sakaların Türklüğünü 

gôstermek bakımından büyük ônem taĢımaktadır. ġüphesiz, �in‟in kuzeybatısından Tuna nehrine 

kadar çok geniĢ bir sahaya yayılmıĢ topluluklar içerisinde baĢka dilleri konuĢan topluluklar 

bulunuyordu. Fakat mevcut belgelerin gôsterdiğine gôre, Ġskit/Sakalar Türk dilli ve Türkçe konuĢuyor 

olmalıydı. Mordtmann‟ın da belirttiği gibi,133 çivi yazılı belgelere gôre Sakaların dili, “Türk-Tatar” ve 
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“Fin-Ugor” dillerinin henüz ayrılmadığı dônemdendi. 

Ġskitlerin dini hakkında Grek kaynaklarında verilen bilgiler oldukça sınırlıdır. Ġskitlerin Tanrıları 

hakkında Herodotos bilgi vermektedir. Herodotos Ġskitlerin en çok Hestia olmak üzere Zeus‟a, Zeus‟un 

karısı olan Toprak‟a itibar ettiklerini, Apollon, Gôksel Aphrodite, Herakles ve Ares‟in ise, ikinci sırada 

yer aldığını belirtmektedir. Yine Herodotos, Ġskit dilinde Hestia‟ya “Tabiti”, Zeus‟a “Papaios”, Toprak‟a 

“Api”, Apollon‟a “Oitosyros”, Gôksel Aphrodite‟ye “Artimpasa”, Poseidon‟a “Thamimasadas” denildiğini 

bildirmektedir.134 

Herodotos‟un verdiği bilgilerde Ġskitlerin Türklüğüne dair açık iĢaretler vardır. BaĢlıca, Papaeus 

(Gôk Tanrısı), Apia (Yer Tanrısı) ve Tabiti (Ev ve Aile Tanrısı) olmak üzere üç Tanrı bulunmaktadır. 

Eski Türklere ait bütün eski kaynaklar Gôk Tanrısı (Tengri) ile Yer Tanrısı (Yersub)‟nın varlığından 

bahsediyor. �rneğin, Orhun Kitabelerinde, “Yukarıda Türk Tanrısı ve mukaddes Yer-Sub‟u Ģôyle 

demiĢtir”:135 “Türk milleti yok olmasın, millet olsun”.136 Bu iki Tanrı‟dan baĢka, Türklerde bir de 

Umay adında ev hayatına ve çocuklara bakan bir Tanrıça bulunmaktaydı. Ġskitlerin Tabiti adını 

verdikleri tanrıça fonksiyonu itibariyle eski Türklerdeki Umay‟a tekabül etmektedir.137 Yer Tanrısı ismi 

olarak gôsterilen Apia kelimesi de Türkçe bir kelimeyi düĢündürüyor. Hemen hemen bütün Türk 

lehçelerinde Ebi, Ebe kelimesinin doğuran kadın manasına geldiği bilinmektedir. Bu kelime 

zamanında mahsul Tanrısı, yani mahsul veren, mahsul doğuran Tanrı adı olup, daha sonra Ebelere, 

doğuran, doğurmaya yardım eden kadınlara geçmiĢ olması kuvvetle muhtemeldir. Kazan lehçesinde 

Ebi kabile, büyük ana ve umumiyetle muhterem kadın manalarına gelmektedir.138 Eski Türklerde 

muhterem kadınları Tanrıça adlarıyla yadetme adetinin olduğunu da Orhun kitabelerinden anlıyoruz. 

Bilge Kağan anasını Umay gibi gôrüyor.139 

Ġskitlerde ruha inanıĢ düĢüncesi de kôklü bir geleneğe bağlı bulunmaktaydı. Bütün hayatları 

boyunca, tabiatla mücadele ve kaynaĢma içerisinde bulunan bu insanlar, zaman zaman bir takım 

korkunç veya garip tabiat hadiseleriyle karĢılaĢmıĢlar ve açıklayamadıkları bu halleri ruhlara 

atfetmiĢlerdir. Bunlar iyi ve kôtü ruhlardır. Bazısı da iĢlerini bozar.140 Ġskitlere gôre mukaddes 

addettikleri ve tapındıkları her cisim bir ruh taĢımaktadır. Bundan da anlaĢılacağı üzere, bilhassa 

Greklerle temastan ônce Ġskitlerin dininde ġamanizm‟e ait unsurlar bulunmaktadır. ġamanizm, 

umumiyetle Sibirya‟da yaĢayan kavimlerin dini inanıĢlarını ifade eden bir tabir olup, Kuzey Asya 

halkları arasında, “Büyücü-Sihirbaz” anlamına gelen “ġaman” kelimesinden türemiĢtir.141 Ġskit 

dininde ġamanizm ile beraber gôrünen unsurlar aynen, Türk-Moğol kültür tarihinde de bulunmaktadır. 

W. Schmidt, ġamanizm‟i Gôk Tanrı ile Yer Tanrı ve bunlara bağlı ruhlara dayanan bir din olarak kabul 

etmektedir.142 

Ġskitlerin inandıkları ruhlar ve Tanrılar aleminin eski Türk dininde bulunan motiflerle olan 

benzerliğini tesadüfle açıklamak mümkün değildir; aksine bu benzerlikler ve bağların Ġskitlerin 

Türklüğüne iĢaret olarak kabulü akla yatkın gelmektedir. 

Ġskitlerin gelenek ve gôreneklerine dair bilgileri Herodotos ve Hippokrates‟ten ôğrenmekteyiz. 
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Herodotos ve Hippokrates Ġskitlerin hayat tarzı ve bazı adetleri hakkında ônemli bilgiler vermektedir. 

Herodotos Ġskitlerin gelenek ve gôreneklerine bağlı ve yabancı geleneklere kesinlikle kapalı bir toplum 

olduğunu belirtmektedir.143 Hippokrates ise, Ġskitlerin gôçebe bir kavim olduğunu, onların soğuğa 

karĢı korunaklı keçeyle kaplı, dôrt ya da altı tekerli, ôküzler tarafından çekilen arabalarda yaĢadıklarını 

hayvanlarına otu bol otlaklar bulmak için dolaĢtıklarını belirttikten sonra; onların piĢmiĢ et yediklerini 

ve kısrak sütü içtiklerini bildirmektedir.144 

Hippokrates tarafından verilen bilgiler Hunlar ve Gôktürkler hakkında yazılanların aynıdır. Bunlar 

Türk “derme ev”lerinde, yani keçeden yapılmıĢ kubbeli çadırlarda yaĢamıĢlar. Sôz konusu “derme 

ev”leri Türklerden alarak benimseyen bazı Ġranî kavimlerin bu evlerin bazı aksamına dair kullandıkları 

kelimelerin çoğunun Farsça değil de Türkçe olması, adı geçen evlerin asıl sahibinin Türkler olduğunu 

açıkça gôstermektedir. �te taraftan Arapların da bu evlere “Qubba Turkiya”, yani “Türk �adırı” 

dedikleri bilinmektedir.145 Ayrıca Ġskitlere t�bi olan Alan, As gôçebelerinin çadır ve alaçuk yapmasını 

bilmedikleri, üstü ağaç kabukları il ôrtülmüĢ arabalarda yaĢadıkları ve Ġskitlerin diğer Türk kavimleri 

gibi kımızı içtikleri ve sütü kurutarak “kurut” yaptıkları bilinen hakikatlerdendir.146 Ġskitler ve Hunlar 

ata binmek ve kımız içmek gibi adetleri bakımından birbirine benzemektedir.147 

Herodotos‟un anlattığına gôre Ġskitler baĢta at olmak üzere bütün hayvanları kesmektedir. Yine 

o, onların domuz kurban etmeleri bir tarafa, onu topraklarında beslemelerinin bile sôz konusu 

olmadığını ifade etmektedir.148 Türkler hemen her devirde kesim hayvanı olarak atı diğer hayvanlara 

tercih etmiĢlerdir. Günümüzde at kurban etme adetinin gayrimüslim Altay Türkleri arasında devam 

ettiği bilinmektedir. Ġskitlerin genelde domuz beslemeleri ve onları asla kurban olarak kesmemeleri 

oldukça ilgi çekicidir. Buradan Türklerin bu hayvana karĢı duydukları nefretin sadece Ġslamî kanaatle 

ilgili olmadığı sonucunu çıkartabiliriz.149 Bu cümleden olarak, Ġskitlerin at kurban etmeleri ve domuz 

kesmemeleri itiyadı, onların Türklükleri hususunda bir iĢaret olarak kabul edilebilir. 

Ġskitler arasında oldukça fazla olan falcılar kehanetlerinin icrasında sôğüt çubukları 

kullanmıĢlardır.150 Bu kehanet gôsterme tarzı da günümüzde bile çok sayıda gayrimüslim Türk‟ün 

dini merasimlerde çabuk kullandıkları düĢünülecek olursa.151 Ġskitlerin Türklüklerinin bir delili olarak 

düĢünülebilir. 

Herodotos, Ġskitlerin nasıl and içtikleri hakkında da bilgi vermektedir. O, and içenlerin toprak bir 

kabın içerisine Ģarap doldurup, kanlarını bunun içerisine karıĢtırdıktan sonra içtiklerini ve orada 

bulunan ileri gelen kiĢilere de ikramda bulunulduğunu belirtmektedir.152 Ġskitlerdeki bu merasim de 

eski Türklerde gôrülen and içme merasiminin aynıdır. Bu merasim Asya Hunlarında da aynı Ģekilde 

yapılmaktadır. Hun hükümdarlarından Huhanye M.�. 1. yüzyılın ortalarında �in elçileriyle anlaĢma 

yaptığı zaman Ģaraba kan karıĢtırarak içmiĢtir.153 Bunun Ural-Altay kavmi olarak Macarlar ve 

Kumanlar arasında da yaygın olduğu bilinmektedir.154 Ġskitlerdeki dostlaĢma merasimlerinde gôrülen 

kan karıĢtırma usulü Tarih boyunca bütün Türk boylarınca devam ettirilmiĢtir; hatta Osmanlı 

edebiyatında kan yalaĢıp dost olma motifine rastlanmaktadır.155 
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Herodotos hükümdarları ôldüğü zaman, Ġskitler tarafından o bôlgede eni boyu bir dôrtgen, 

büyük bir mezar kazıldığını ve ôlünün mumyalandığını belirttikten sonra, hayatta olanların kulak 

memelerini kestiklerini, baĢlarını çepeçevre kazıdıklarını, kollarını çizdiklerini, alınlarını ve burunlarını 

yırttıklarını bildirmektedir.156 Orhun kitabelerinden de bôyle bir merasimin yapıldığını ôğrenmekteyiz. 

Bilge Kağan Abidesi‟nin güney cephesinde; Bilge Kağan babasının it yılının onuncu ayının yirmi 

altıncı gününde ôldüğünü, domuz yılının yirmi yedinci gününde yas tôreni yaptırdığını, bu esnada 

�inlilerin ıtriyat, altın ve gümüĢ, diğer topluluklara mensup kiĢilerin de iyi at ve kara samur kürkleri 

getirdiklerini belirttikten sonra; tôren sırasında bütün halkın saçlarını tıraĢ ettiğini ve kulaklarını 

yaraladığını bildirmektedir.157 Buradan Ġskitlerdeki ôlü gômme adetinin aynen Gôktürklerde de tatbik 

edildiğini anlıyoruz. 

Ġskitlerde ôlülerin mumyalandığını arkeolojik malzemelerle de ispatlayabiliyoruz. Pazırık‟tan 

bulunan cesetler mumyalanmıĢtır. Bu mumyalanmıĢ cesetlerin üzerinde dôvmelere de rastlanmıĢtır. 

Genelde cesetlerde, vücudun ôn ve arka kısımlarında baĢtan aĢağıya kadar dôvmeler 

bulunmaktadır.158 

Klasik eserlerde “mumya”, “mumyağ” ve “mumyag” olarak geçen mumya, tıpta ve tahnitte 

cesetleri korumak için kullanılan bir maddedir. Bu madde Oğuz Türkleri tarafından mukaddes 

addedilmiĢtir. Eski Türkler, yok olmayı, toprak olmayı bir türlü kabul edememiĢler, bütün fertlerini 

değilse bile, ulularını ve hükümdarlarını mumyalamak suretiyle, maddi varlıklarını ebedileĢtirmek 

istemiĢlerdir. DeğiĢtirdikleri muhtelif dinlerin ruh anlayıĢına gôre, bu sanatlarını bazan tadile lüzum 

gôrmüĢler, fakat büsbütün bırakmamıĢlardır. Ġslamiyet‟ten sonra da, bu dinde bôyle bir düĢünce 

olmadığı halde, mumya yapmakta devam etmiĢlerdir. Buna en güzel misal, Anadolu Selçuklularının 

yaptıkları mumyalardır. II. Kılıç Arslan, I. Keyhüsrev, II. Süleyman ġah, III. Kılıç Arslan ve daha 

birçokları mumyalanmıĢtır.159 Bu durum, Ġskitlerde baĢlayıp, onlardan Gôktürklere geçen ve onlardan 

da Anadolu Selçuklularına kadar ulaĢan kôklü bir ananeyi gôstermektedir. 

Herodotos, Ġskitlerin ôlü gômme iĢleri tamamlandıktan sonra, mezarın üzerine toprak attıklarını 

ve en yüksek tümseği yapmak için birbirleriyle yarıĢtıklarını bildirmektedir.160 Bu adet eski Türklerde 

bulunmaktadır ve Orta Asya‟nın kuzey bôlgeleri bu Ģekilde yapılmıĢ kurganlarla doludur. Orhun 

kitabelerinde mezarlar üzerine düĢmanların heykelleri konulduğu belirtilmektedir.161 12. ve 13. 

yüzyıllarda Karadeniz‟in kuzeyindeki sahada yaĢayan Kıpçak Türklerinde mezar üstüne tepecik 

yapma adeti olduğu malûmdur. 13. yüzyılda Altın-ordu hanlarından Batuhan Devri‟nde Türk ülkelerine 

seyahat eden Gillaume de Rubrouck Kıpçakların ôlülerinin mezarı üstüne büyük tepeler yaptıklarını 

ve tepe üzerine ôlünün heykelini dikerek, eline bir kap verdiklerini belirtmektedir.162 

Ġskitlerin kendi gelenek ve gôreneklerine çok bağlı oldukları bilinmektedir.163 Aynı Ģekilde 

Gôktürklerin de gelenek ve gôreneklerine çok bağlı oldukları Orhun kitabelerinden anlaĢılmaktadır. 

Bilge Kağan milletine �in kültürünün cazibesine kapılmamalarını tavsiye ediyor. �in ülkesine 

yerleĢenlere, �in‟ce unvanları kabul edenlere, yaptıklarının yanlıĢ olduğunu anlatıyor.164 



  878 

Ġskit sanatının izlerini çok geniĢ bir coğrafyada bulmak mümkündür. Gôçebe Ġskitler, yaĢamıĢ 

oldukları hayat Ģartları icabı, daimî mesken yerine, çadırı ikametg�h olarak kullanmıĢ ve kendilerini, 

her türlü tabî unsurlardan koruyan bu nesneyi mukaddes addetmiĢlerdir. Kurgan adı verilen tepecikler 

de esasında, Ġskit çadırının, ôbür dünya için hazırlanmıĢ bir benzerinden baĢka bir Ģey değildir. Bu 

mukaddes istirahatg�h form olarak asırlarca devam etmiĢ ve bilhassa Hun-Türk kültüründe ônemini 

muhafaza etmiĢtir.165 Enteresan bir nokta da, Selçuklu kümbetlerinin mimari olarak aynı geleneği 

devam ettirmesidir. Bunlar ekseriyetle iki katlıdır. Alt tarafı defin bôlmesi olan kümbetlerin üst bôlümü 

tamamen çadıra benzetilmiĢtir. Bu da bize, Selçuklu Türklerinin Müslüman oldukları halde hala eski 

bozkır hayatının geleneklerine bağlı olduklarını gôstermektedir. 

�in‟in kuzeybatısından Tuna nehrine kadar çok geniĢ bir sahada meydana çıkartılan kurgan 

buluntuları da Ġskit ve Hunlardaki sanat anlayıĢının benzerliğini gôstermeleri bakımından büyük ônem 

taĢımaktadır. Bu sanata “Hayvan �slûbu” adı verilmektedir. 

Ġskit ve Hun Bozkır sanatk�rları, çoğunlukla ormanlardaki sarmaĢıklar gibi, ôlümüne birbirleriyle 

mücadeleye girmiĢ hayvanları tasvir etmektedir. Uzuvların bükülmesi, yırtıcı hayvanların, akbabaların 

veya ayıların pençelerinde kıvranan geyikler ve atlar dramatik sanatın hoĢlandığı konuları 

oluĢturmaktadır.166 En çok kaplar, vazolar, levhalar ve süs eĢyaları üzerindeki savaĢ sahneleri ve 

hayvan mücadelelerinde ileri teknik dikkati çekmektedir. Bu sanatın en belirgin ôzelliğini mücadele 

halinde olan hareketli figürler oluĢturmaktadır. Orta Asya Türk sanatının ôzünü oluĢturan Hayvan 

�slubu da Ġskitlerde çok kullanılmıĢ ve onlar tarafından geliĢtirilmiĢtir.167 Gerek seçilen konular ve 

gerekse bunların iĢleniĢleri bakımından, Ġskit ve Hun sanatı birbirine çok yakınlık gôstermektedir. 

Hatta bir merkezde imal edilip, değiĢik yerlerde ele geçen sanat ürünleri gibidirler. Bu derece yakınlık 

Ġskit ve Hunlar‟ın aynı hayat tarzları ve aynı anlayıĢta sanatlarına da aksetmiĢ olduğunu 

gôstermektedir. Bu durumu, Hun sanatının Ġskit sanatının bir devamı olduğunu düĢünmememizi 

mümkün kılar. 

Ġskitler uzun süre tarih sahnesinde kalan ender toplumlardandır. Hem uzun süre h�kimiyetlerini 

sürdüren, hem de geniĢ bir coğrafyada varlıklarını hissettiren Ġskitlerin bakiyelerinin olması ve yeni 

devletlerin teĢekkülünde yer almaları gayet tabidir. 

Ġskitlerden Tiyen-ġan, Maveraünnehir ve Doğu Türkistan‟da yaĢayanları Saka, Yedisu‟da 

yaĢayanları ġu ismini almıĢ gôrülmektedir. Sakaların Vusunlarla Gôktürklerin ataları olabileceği 

düĢünülmektedir.168 Bu düĢünceyi ilgili bôlümlerde bahsedildiği üzere gelenek ve gôrenekleri, dini 

inanıĢları ve sanat anlayıĢlarındaki yakınlık açık bir Ģekilde gôstermektedir. Saka tigrakkauda‟ya ait 

olan ve Esik kurganından çıkarılmıĢ olan yazının Gôktürk yazısının proto tipi olduğu kabul 

gôrmektedir.169 Türkçe yazıldığı anlaĢılan ve transkripsiyonu yapılan bu yazı Sakalardan Gôktürklere 

geçmiĢtir. Bu durum açık olarak çok yônlü bir bağlantının olduğunu ve Gôktürkçenin oluĢumunda 

Saka tigrakhauda‟nın fonksiyonunu ortaya koymaktadır. 

Günümüz Türk topluluklarından Kent Türklerinin, KaĢgarlıların, Tarançıların, kuzeyde bulunan 
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Yakut Türklerinin atalarının Sakalar olabileceği kabul edilmektedir.170 �zellikle Kuzey Sibirya‟da 

yaĢayan ve kendilerini Saka olarak adlandıran Yakut Türklerinin atalarının da milattan birkaç asır 

ônce dıĢarıdan gelen bir saldırı sonucunda güneyden kaçarak, Yenisey ırmağı ve Baykal gôlü 

yakınlarına sığınmayan mecbur olduğu hakkında riayetler vardır.171 Mançucada Sakalara Yakuv 

denilmekte ve onların Sakaların bir uzantısı olduğu da belirtilmektedir.172 Filolojik olarak da Yakut‟la 

Sak(a), Sa adlarının birinci hecelerinin aynı manaya gelen sôzler olduğu belirtilmektedir. Buna gôre 

“ya” ve “sak/sa” her ikisi de yay demektir. Yakutlar kendilerine Saklar gibi, “yay/ya/ sa”yı ad olarak 

almıĢtır.173 Bu ad konulurken, “sa/ya/yay”ın, “kuvvet”, “güç” ve “müstakillik” manaları dikkate 

alınmıĢtır.174 Gerek Mançucada Sakaların Yçkuv olarak geçmesi ve gerekse Türk dilinde “s” ve “y” 

değiĢikliği Yakutların Sakaların bir uzantısı olduğunu gôstermektedir. Yay ve okun Türk 

topluluklarında ônemi sa-k/ya/ça/ yay. Kasok (Kas+ok), Yakut (Ya+kut) adlarından anlaĢılmakta175 

ve Yakutlarla Sakaların arasında bir bağlantı kurmamızı mümkün kılmaktadır. Yakutlardan bir kısmı, 

ôzellikle Lena vadilerinde yaĢayanlar, kendilerini Uranhay Sakaları, yani Orman Sakaları olarak 

adlandırmaktadır.176 Kendilerini Saka olarak adlandırmaları da Yakutların Sakaların bir uzantısı 

olduğunu gôstermek bakımında bir delil sayılmalıdır. 

Tarih sahnesinde varlıklarını on asrı aĢkın bir süre devam ettiren Sakaların, Yakutların, 

Kazakların ve hatta Kafkaslar‟da yaĢayan bazı Türk boylarının oluĢumunda ônemli rol oynadıkları 

sôylenebilir.177 

C. Ġskitlerin Siyasi Tarihi 

1. Kavimler Gôçü ve Ġskitlerin  

Tarih Sahnesine �ıkıĢları 

Tarih ôncesi devirlerden baĢlayan gôçler aralıklarla devam etmiĢtir. Bu gôçlerin hemen hepsinin 

siyasi ve askeri sebepleri vardır. Tarih ôncesi devirlerde yapılan gôçlerin sebeplerini, o devreyi 

aydınlatabilecek yazılı kaynaklar bulunmadığından tam olarak açıklayabilme imk�nı her zaman 

bulunmamaktadır. Genelde yukarıda da belirttiğimiz üzere siyasi ve askeri sebeplerinin olduğu bir 

gerçektir. Burada ele alacağımız gôç, M.�. 8. yüzyılda Ġskitlerin tarih sahnesine çıkıĢlarıyla ilgili 

olanıdır. 

YaklaĢık olarak M.�. 800 yıllarında bugünkü Moğolistan ve Türkistan‟da meydana gelen ve 

uzun süren bir kuraklık, Orta Asya‟nın ve Güney Rusya‟nın bozkır bôlgelerinde, kayda değer bir nüfus 

baskısına sebep olmuĢtur. Otlakların kuraklıktan etkilenmesi, doğu bozkırlarında yaĢayan Hiung-Nu 

(Hun) kabilelerinin �in‟in kuzeybatı sınırına kaymalarına yol açmıĢtır.178 

�in kaynaklarından ôğrendiğimize gôre; M.�. 8. yüzyılın baĢlarında Hiung-Nular �inlilerle ve 

Choularla savaĢmıĢlardır. Bunun sebebi olarak da Chouların her yerde garnizonlar kurmaları ve 

Hiung-nuların otlaklarının küçülmesi gôsterilmektedir.179 Ġmparator Suan onlara karĢı askeri bir 

harekete bulunmuĢtur.180 Bunun sonucunda Hiung-Nular �in sınırlarının batısına kadar çekilmiĢler 
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ve orada bulunan komĢularını yerlerinden oynatmıĢlardır. Bôylelikle diğer kabilelerin de batılarında 

bulunan kabilelere hücum etmeleri, çok geçmeden bozkırda müthiĢ bir gôç hareketinin baĢlamasına 

zemin hazırlamıĢtır. Her kabile, yeni otlaklar elde edebilme gayesiyle batıdaki komĢularına saldırmak 

zorunda kalmıĢtır.181 

Ġskitler yukarıda da belirttiğimiz üzere, doğudan batıya doğru kavimlerin birbirini sıkıĢtırmaları 

sonucunda ortaya çıkmıĢtır. Bunların M.�. 8. yüzyılda Kimmerlerin ülkesine geldikleri kabul 

edilmektedir.182 Horodotos Gôçebe Ġskitlerin Asya‟da yaĢadıklarını ve Massagetlerle yaptıkları 

savaĢtan yenik çıkarak, Kimmerlerin yanına gôçtüklerini bildirmektedir.183 Fakat Ġskitlerle Greklerin 

tanıĢmaları Grek ticaret kolonileri zamanına rastlamaktadır. Bilindiği üzere, Grekler Karadeniz 

kıyılarına koloniler kurarak, bir takım ticarî faaliyetler de bulunmuĢlardır.184 Bu kolonizasyon 

hareketleri Ġskitler hakkında fazla bilgi sahibi olmamıza yetmemektedir. Malzemelerin arkeolojik 

buluntulardan oluĢması ve yazılı kaynakların olmaması sağlıklı sonuçlar çıkarma imk�nını ortadan 

kaldırmaktadır. 

Ġskitlerin adına ilk kez Asur kaynaklarında rastlamaktadır. Asur imparatorlarından Asarhaddon 

(M.�. 680-668) Devri‟ne ait Prizma (B)‟de adları geçmektedir. Bu vesikaaya gôre Asarhaddon, 

imparatorluğun kuzey ve kuzeydoğu sınırlarını tehdit eden Kimmer ve Mannalar‟ın saldırılarını 

bertaraf etmek maksadıyla Ġskit hükümdarı Bartatua ile anlaĢmayı tercih etmiĢ ve ona kızını vererek, 

Ġskitlerin adı geçen kavimlere karĢı savaĢmasını sağlamıĢtır.185 

Asur kaynaklarında Ġskitler hakkında Grek kaynaklarındaki kadar fazla bilgi olmamasına 

rağmen, Greklerin tarihi değer taĢıyan ilk kaynağının Herodotos‟un eseri olduğu düĢünüldüğünde, 

Ġskitler hakkında bilgi veren ilk Asur kaynağının, bundan yaklaĢık olarak ikiyüz yıl ônce ortaya çıktığı 

anlaĢılır. Buradan çıkarabileceğimiz baĢka bir sonuç da M.�. 8. yüzyılın içerisinde Orta Asya‟dan 

çıkan Ġskitlerin M.�. 7. yüzyılın ilk çeyreği içerisinde hissedilir bir güç olacak Ģekilde Asur sınırına 

kadar ulaĢmıĢ olduğudur. Bu ifadeden Ġskitlerin Hazar denizinin batısı, Tuna nehrinin doğusu ve 

Karadeniz‟in kuzeyindeki Kimmer yurdunun dıĢında, �n Asya‟ya kadar çok kısa zamanda yayılmıĢ 

oldukları gerçeği de ortaya çıkmaktadır. Ġskitlerin tarihini çok daha ôncelere gôtürmek isteyenler 

bulunmakla birlikte, sağlıklı sonuçların alınabilmesi yazılı kaynak olmamasından dolayı mümkün 

olmamaktadır. Bizce, Ġskitler yukarıda adı geçen Kimmer yurduna Asarhaddon‟un adlarını zikrettiği 

dônemden biraz ônce, M.�. 8. yüzyılın ortaları ya da bu tarihten biraz daha sonra gelmiĢ olmalıdır. 

2. Ġskitlerin KomĢu  

Kavimlerle ĠliĢkileri 

Ġskitlerin tarih sahnesine çıktıktan sonra çeĢitli kavimlerle iliĢkisi olmuĢtur. Bu iliĢki genelde 

mücadeleleri aksettirmektedir. Hazar denizi ve Tuna nehri arasındaki coğrafyaya geldiklerinde 

Kimmerlerle karĢılaĢmıĢlar, onlarla mücadele edip yurtlarından kovarak, onları takip etmiĢlerdir. Bu 

esnada Urartuluar, Persler ve Asurlularla karĢılaĢmıĢ ve onlarla mücadele etmiĢlerdir. Ġskitlerin 

mücadele ettiği diğer bir kavimde bozkır kavimlerinden biri olan Sarmatlardır. 
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a- Ġskit-Kimmer ĠliĢkileri: Kaynaklardan ôğrendiğimize gôre, Ġskitler doğudan batıya doğru 

yôneldiklerinde, Karadeniz‟in kuzeyinde bulunan ve Hazar denizinden Tuna nehrine kadar uzanan 

geniĢ coğrafyada Kimmerlerle karĢılaĢmıĢlardır. Herodotos‟un bildirdiğine gôre, Ġskitler yukarıda 

bahsettiğimiz coğrafyaya gelince, Kimmerler büyük bir istila karĢısında oldukları düĢüncesiyle bir 

araya gelip durumu gôrüĢmüĢler. Hükümdarları ve halkın bir kısmı yurtlarını olması muhtemel bir 

istilaya karĢı savunmayı düĢünürken, diğer bir kısmı ise, Ġskitlerle savaĢmaktansa, yurtlarını 

terketmeyi daha uygun gôrmüĢtür. Sonunda bu düĢünce ayrılığından dolayı ikiye ayrılan halk, 

birbiriyle savaĢmıĢ ve geriye kalanlar da yurtlarını terketmiĢtir.186 Buradan anlaĢıldığına gôre Ġskitler, 

Kimmer ülkesine doğudan girdiklerinde ülkenin doğu bôlümünde bulunan Kimmerlerle ilk teması 

kurmuĢlar ve diğer bôlgelerde yaĢayan Kimmerler, Ġskitlerin batıya doğru geldiklerini ve durumun 

kendileri için kôtü sonuç getireceğini anlamıĢlardır. 

Kimmerler M.�. 8. yüzyılın son on yıl içerisinde batıya yônelmiĢlerdir. ġüphesiz bu gôçün 

merkezini Karadeniz‟in kuzeyinde bulunan bozkırlar oluĢturmuĢtur. Kimmerler oradan hareketle 

Kafkas yolunu seçerek,187 Kafkas geçitlerini aĢmıĢlar188 ve Urartu topraklarına yayılarak Anadolu‟yu 

istila etmeye baĢlamıĢlardır.189 

Kimmerleri yurtlarından eden Ġskitler, Yakın Doğuya kadar onları takip ederek 

kovalamıĢlardır.190 Ġskitlerin ônünde Doğu Anadolu‟ya gelen Kimmerler, Urartulara 

saldırmıĢlardır.191 M.�. 8. yüzyılın sonları ve M.�. 7. yüzyılın baĢlarında Asur sınır bôlgesinde 

ônemli değiĢiklikler olmuĢtur.192 Anadolu‟nun doğusundaki Urartu, M.�. 8. yüzyılın ortalarında bir 

taraftan Kuzey Suriye ve Fırat‟a kadar, diğer taraftan Kafkaslar‟a kadar uzanan büyük bir devlet 

olmuĢtu. Bunlar gerek Sargon ve haleflerinin, gerekse Kafkas geçitlerinde gittikçe büyüyen Kimmer 

tehlikesi yüzünden Asur nüfuz bôlgesinden çekilmiĢlerdir. Urartu-Kimmer mücadelesi sonucunda 

istilacıların yolu Anadolu‟nun içlerine doğru çevrilmiĢ ve Urartu Devleti de çôkmekten kurtulmuĢtur.193 

Ġskitler, Kimmerlerin ardından Kafkaslar‟ı doğudan dolaĢarak, Hazar denizi kıyısını takiben 

Derbent-Demirkapı geçitleri üzerinden Azerbaycan‟a ve Ġran‟a.194 Daha genel bir deyimle �n Asya 

dünyasına dalgalar halinde akmaya baĢlarlar. Lehmann-Haupt‟un Winckler‟e dayanarak verdiği 

bilgilere gôre, Kimmerlerin Urartu‟nun kuzeydoğu eyaletlerine, Urmiye gôlünün batı kıyılarına kadar 

yayıldığı, Urmiye gôlünün güneydoğusunda oturan ĠĢkuzalar tarafından Mannaların ülkesine 

saldırıldığı ve gôçün batıya doğru yôneldiği kabul ediliyor.195 Buradan da anlaĢılacağı üzere, 

Kimmerleri batıya gitmeye zorlayan sebeplerin baĢında doğudan gelen baskı yer almaktadır. Ayrıca, 

Kimmerleri batıya, yani Anadolu‟nun içlerine iten sebepler arasında Kimmerler ve Anadolu‟daki 

kavimler arasında daha ônce gerçekleĢmiĢ iliĢkiler ve bôylece Kimmerlerin Anadolu‟nun en azından 

bir bôlümünü tanımıĢ olmaları düĢünülebilir. 

Asur vesikalarında ilk olarak Kimmerlerin ortaya çıkıĢı kral Sargon (M.�. 722-705) zamanına 

rastlamaktadır.196 Bu tarih Ġskitlerin ilk grubunun Kimmer yurduna yerleĢmelerine tekabül eden tarihe 

yakınlık gôstermektedir ve �in imparatoru Suan‟ın, Hiungnıulara karĢı giriĢtiği cezalandırma 

tedbirleriyle harekete geçen Asya kôkenli kavimlerin batıya doğru yapmıĢ oldukları gôçlerle doğrudan 
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iliĢkilidir. 

b- Ġskit-Urartu ĠliĢkileri: Urartulular yerleĢmiĢ oldukları coğrafya itibarıyla, Kafkaslar‟dan �n 

Asya‟ya açılan kapılar üzerinde bulunmaktaydılar. Urartuların güneylerinde bulunan Asur‟la olduğu 

kadar olmasa da, Kafkaslar‟dan inen gôçebe kavimlerle iliĢkileri olmuĢtur. Bunlardan ilkini Kimmerler, 

ikincisini ise, onları takip eden Ġskitler oluĢturmuĢtur. 

Kimmerleri takip ederek Doğu Anadolu‟ya, Urartu ülkesine ulaĢan Ġskitlerle Urartu kralı II. Rusa 

(M.�. 685-645) akıllıca bir politika izleyerek, bir anlaĢma yapmıĢtır.197 Ancak, Ġskitlerle Urartuların 

dostlukları uzun sürmemiĢ ve 7. yüzyılın sonları ve 6. yüzyılın baĢlarında Ġskitler Urartu yerleĢim 

merkezlerine baskınlar düzenleyerek bu merkezleri yakıp yıkmıĢlardır.198 

II. Rusa tarafından inĢa ettirilen TeiĢabaini kenti ve kalesi M.�. 7. yüzyılın sonlarına doğru 

Ġskitler tarafından zaptedilerek, tahrip edilmiĢtir. Burada yapılan kazılarda Ġskitlerin kullanmıĢ olduğu 

ok uçları, orada yerleĢik olan ve orayı savunanların cesetleri bulunmuĢtur.199 Yine II. Rusa tarafından 

inĢa ettirilen Rusahinili kentinin de M.�. 7. yüzyılın sonlan ile 6. yüzyılın baĢlarında Ġskitler tarafından 

yakılıp yıkıldığı sanılmaktadır. Kaleye yapılan baskın sonunda çatı ve ahĢap malzemenin yanarak 

çôkmesi, kerpiç duvarların piĢerek tuğlalaĢmasına neden olmuĢtur. Kazılar sırasında ortaya çıkarılan 

30 cm‟lik kül ve yangın artığı tabakası yangının Ģiddetini gôstermektedir. Yangın ve yıkımdan sonra, 

Toprakkale‟de herhangi bir yeni yerleĢme olmamıĢtır.200 �avuĢtepe kalesi de Ġskitler tarafından 

yağma ve tahrip edilmiĢtir.201 

Urartulular tarih sahnesine çıktıktan sonra, Asurlular ile iliĢkide bulunmuĢ ve onlarla 

savaĢmıĢlardır. M.�. 8. yüzyılın sonlarına doğru Kafkaslar‟dan inen Kimmerlerle de mücadele eden 

Urartulular, onları takip ederek gelen Ġskitlerle zaman zaman anlaĢmalarına rağmen, onların M.�. 7. 

yüzyılın sonlarında ve 6. yüzyılın baĢlarında gerçekleĢen istilalarına karĢı koyamayarak, yaklaĢık 

olarak M.�. 585 yıllarında202 tarih sahnesinden çekilmiĢlerdir. Bôylelikle Ġskit-Urartu iliĢkileri, Ġskitlerin 

Urartu Devleti‟ni ortadan kaldırmalarıyla son bulmuĢtur. 

c- Ġskit-Asur ĠliĢkileri: Kimmerlerin yurtlarını ellerinden alarak, onları takip eden Ġskitler 

Kafkaslar‟ı aĢarak, Urartu Devleti üzerinden Asur Devleti‟nin kuzey sınırlarına kadar ulaĢmıĢtır. 

Kimmerlerin hemen arkasından gelen Ġskitler Kimmerlerle birlikte Asur kaynaklarına geçmiĢtir. 

Asarhaddon zamanında Asur Devleti‟nin kuzey ve kuzeydoğu sınırları Kimmerler ve Ġskitlerin 

istilasına uğramıĢtır. Asarhaddon Ġskit hükümdarı Bartatua ile anlaĢarak, kızını ona vermiĢtir.203 Bu 

Asur ve Ġskit dostluğu sonucunda Asur kralı Asarhaddon HubaĢna‟ya (Konya Ereğlisi) kadar giderek, 

Kimmer baĢbuğu TeuĢpa‟yı ye müttefiki olan Hilakku Devleti‟ni mağlup etmiĢtir.204 Bu arada Ġskitler 

de boĢ durmayarak, Kimmerleri batıya doğru sıkıĢtırmaya baĢlamıĢtır. Bunun sonucunda Kimmerler 

Anadolu‟nun içlerine kadar yayılmıĢtır.205 Ġskitlerle anlaĢma yaparak batıya doğru Kimmerlerin 

üzerine yürüyen ve onlara karĢı zafer kazanan Asarhaddon, bu zaferinden Til Barsib stelinde de 

bahsetmektedir. Bu vesikaya gôre, Hilakkular Ġskit ordularını yenen Mannalarla birleĢerek, Asur 

Devleti‟ne karĢı isyan etmiĢler ve fakat Asur kralı bu isyanı bastırmıĢtır.206 
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Asarhaddon devri vesikalarında Ġskitler hakkında verilen bilgileri klasik Yunan yazarlarının 

rivayetleri de desteklemektedir. Gerçekten de Herodotos‟ta Prototeus oğlu Madyas idaresinde büyük 

bir Ġskit ordusunun Avrupa‟dan kovduğu Kimmerleri takip etmek üzere, Asya‟ya girdiklerine ve Med 

topraklarına vardıklarına dair bir kayıt vardır.207 Herodotos‟ta Prototeus Ģeklinde adı geçen Ġskit 

hükümdarının Asur vesikalarında adı geçen ve Asur kralı Asarhaddon ile anlaĢan Bartatua olduğu 

genelde kabul edilmektedir.208 

Urartu Devleti‟nin Azerbaycan tarafındaki eyaleti parçalanınca, Ġskitler hükümdarları Bartatua ve 

oğlu Madyes idaresinde, bizzat Urartuların ülkesini iĢgal etmek ve oradaki Sakız‟ı kendilerine baĢkent 

yapmak ve de buradan Kızılırmak‟a kadar uzanan batı istikametindeki bôlgeyi kontrol altında tutmak 

maksadıyla Kuzey Persia‟da kalmıĢlardı. Onlar bu dônemde çok güçlü gôrünüyorlardı. Gerçekten de 

M.�. 626‟da Asurlular onların yardımı ile Medlerin yaptığı Ninive kuĢatmasını kırmıĢlardı. 

BaĢarılarından dolayı zafer sarhoĢluğuna kapılan Ġskitler, M.�. 611 yılında Filistin‟e ulaĢıncaya kadar 

Suriye‟yi baskı altına almıĢlardı. Mısır‟a karĢı herhangi ileri bir hareket ise, kral Psametikos tarafından 

haraç ôdemek suretiyle ônlenmiĢti.209 Bu zaman zarfında Medler Babillilerle ittifak yapmıĢlar. Onların 

birleĢik orduları, Asurlulara karĢı yürümüĢler ve bu defa müttefik kuvvetler bir zamanların bu güçlü 

imparatorluğunu tahrip etmiĢlerdir.210 

Ninive‟nin düĢmesinden sonra Medler, vakit geçirmeden Ġskitleri memleketlerinden çıkarabilmek 

ve hiç durmaksızın bu normadları, Persia‟yı istilaya baĢladıkları noktadan Asya içlerine geri itinceye 

kadar, gerekeni yapmak için, yeniden kuvvetlerini toplamıĢlardı.211 Medlerin baskısı karĢısında, Batı 

Asya‟nın büyük bir bôlümüne yirmi sekiz yıl hükmeden Ġskitler,212 tekrar Urartuların yaĢamıĢ olduğu 

coğrafyaya çekilmiĢlerdir. Belki de bu tarihte onların bir kısmı üç asır sonra Partları meydana 

getirecek olan akrabaları Dahailerle karıĢarak, Hazar denizi ve Aral gôlü arasında yer alan step 

bôlgesini iĢgal etmek için yeniden doğuya doğru dônmüĢlerdi. Diğerleri Skytho-Dravidler içerisindeki 

Ġskit karıĢımını gôz ônünde bulunduracak olursak, Hindistan‟a kadar itilmiĢ olabilirler. Bu arada baĢka 

bir grup da Urartu bôlgesinde kalmıĢtır. Bôylece büyük çoğunluğu batı steplerinde kalan Ġskitler, orada 

refah içerisinde yaĢayan akrabalarını gôrmüĢler ve Güney Rusya‟nın verimli topraklarına 

yerleĢmiĢlerdir.213 

M.�. 8. yüzyılın sonlarına doğru Asur yazılı kaynaklarında adları geçen ve daha sonraki Asur 

kaynaklarında da adlarından bahsedilen ve Asur kralı Asarhaddon‟un anlaĢmak zorunda kaldığı 

Ġskitlerin Asur Devleti ile iliĢkileri yaklaĢık olarak bu coğrafyaya ulaĢmalarından bir asır sonra, Asur 

Devleti‟nin ortadan kaldırılması neticesinde son bulmuĢtur. 

d- Ġskit-Pers ĠliĢkileri: Ġskit-Pers iliĢkilerinin Eskiçağ tarihi içerisinde ônemli, bir yeri olup, bu iliĢki 

uzun bir süre devam etmiĢtir. Medlerin yerine geçen Akamenitler sülalesi dôneminde Ġskitler büyük bir 

güç kaybetmelerine rağmen, siyasi bir kuvvet olarak varlıklarını devam ettirmiĢler. Ġran destanlarına 

bakılırsa bunlar Afrasyap‟dan sonra tekrar büyük-bir devlet haline gelerek, bir aralık tekrar Ġran‟ı kendi 

nüfuzları altına almıĢlardır. Büyük Kirus (M.�. 555-528) zamanında Sakaların Babil ve Asurlulara 

karĢı düĢmanca hareketleri ve Hazar denizinin güneybatı sahilinde yaĢayan Herkanlılarla bir olarak 
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Asurlulara karĢı asker gônderdikleri ve sonuçta Kirus ile birleĢtikleri zikredilmektedir. Fakat Sakaların 

Türkistan‟daki esas zümreleri Kirus‟a tabi değildi. Babil, Lidya gibi �n Asya devletleri ile uzun savaĢlar 

yapan Kirus kendi yanında Saka devleti gibi kuvvetli bir devletin bulunmasını tehlikeli bulduğundan 

bunları kendi idaresine tabi kılmak için uğraĢmıĢtır.214 

Kirus bu arada Anadolu‟ya da bir sefer düzenlemiĢtir. M.�. 547 yılına doğru Lidya kralı Kroisos 

harekete geçerek, Ġran‟ın nüfuz bôlgesinde olan Kapadokya‟ya girmiĢtir. Bunun üzerine Kirus 

Lidyalıların yalnız Kapadokya‟dan çıkarmakla ve eski sınır olan Kızılırmak‟ın batısına sürmekle 

kalmayarak, Lidyalıları izleyerek baĢkent Sardes kapılarına dayanmıĢ ve onları o yôrede büyük bir 

yenilgiye uğratmıĢtır. Sardes kısa bir kuĢatmadan sonra zaptedilmiĢtir. Bu suretle Lidya krallığı 

yıkıldıktan sonra Persler Harpagos ve Mazares adında komutanlarının idaresinde Batı Anadolu‟ya 

girerek, orada bulunan Ģehirleri teker teker ele geçirmiĢlerdir.215 

M.�. 539 yılında Kirus Babil‟i zaptetmek ve büyük bir tôrenle Ģehre girmek suretiyle Babil 

Devleti‟ni krallığına katmıĢtır. Kirus ômrünün son yıllarını Ġran‟ın kuzeydoğusunda oturan step 

kavimleri ve en çok Sakalarla savaĢmakla geçirmiĢ ve aĢağı Oxus bôlgesinde M.�. 529 yılında 

ôlmüĢtür.216 

M.�. 8. yüzyılın sonlarında Kimmerlerin Anadolu‟ya akınları, onları takip eden Ġskitlerin de 

Anadolu‟nun doğusundaki bir takım faaliyetleri, Asurluların Anadolu içlerine doğru yaptıkları seferler 

Anadolu‟nun siyasî gücünü iyice zayıflatarak, Anadolu‟da Pers hakimiyetinin tesisinde ônemli bir rol 

oynamıĢtır. Pers kralları Anadolu‟nun batısına kadar kısa zamanda ulaĢma imk�nını bulmuĢlardır. 

Pers h�kimiyeti Kirus‟un oğlu Kambiz‟in yerine geçen I. Darius zamanında da devam etmiĢtir. 

Darius da hem doğuya hem de batıya seferler düzenlemiĢtir. Ġlk seferini M.�. 518-517 yıllarında Orta 

Asya Sakalarına yapmıĢ ve savaĢarak, sonunda savaĢın galibi olmuĢtur.217 Darius, Behistun 

kitabesinde sivri baĢlıklı Sakaların ülkesine sefer yaptığını, onların bir kısmını yendiğini, bir kısmını 

ôldürdüğünü, liderlerinden birisi olan Sakunkha‟yı esir ettiğini bildirmektedir.218 Bize kadar ulaĢan 

tarihi kaynaklarda, Darius‟un Türkistan Sakalarına karĢı yaptığı sefere ait fazla bilgi yoktur. Yalnız 

Togan‟ın Polyen‟e dayanarak verdiği bilgiye gôre, Darius Sakalar ile yaptığı savaĢta kendi askerlerine 

Saka askeri kıyafeti giydirerek, hile ile hareket etmiĢtir. Bundan dolayı Saka reisleri mağlup olarak 

çôllere çekilmiĢ. Sırak isminde bir çoban Darius‟un ordusuna kasten yanlıĢ yol gôstererek, onları çôz 

ortasına sokup memleketlerini kurtarabilmiĢtir.219 Buradan da anlaĢılacağı üzere, Darius‟un Saka 

reislerinden Sakunkha‟yı esir etmesine rağmen, diğer Saka reisleri memleketlerini bütünüyle esarete 

düĢmekten kurtarabilmiĢlerdir. 

Pers kralı Darius, Deniz‟in ôtesindeki Sakalara karĢı da bir sefer yapmayı planlamıĢtır. M.�. 513 

yıllarına doğru Batı Anadolu‟da Ege denizi kıyısında bazı kaynaĢmalar olduğunu haber alan Darius 

dikkatini Anadolu‟ya çevirmiĢtir. Aynı yıl Trakya üzerinden Karadeniz Ġskitlerine karĢı harekete 

geçmiĢtir.220 Anadolu üzerinden harekete baĢlayan Darius, Samoslu Mandrosle tarafından inĢa 

edilen bir kôprü üzerinden Ġstanbul Boğazı‟nı geçerek, Trakya içlerine doğru yônelmiĢtir.221 Batıya 
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doğru ilerlemeye baĢlayan Darius, Ġskitlerin, kendisinin mezar yazıtında bildirdiği üzere “Deniz‟in, 

ôtesindeki Sakalar”ın üzerine yürümüĢtür.222 

Darius Ġskitya içlerine doğru yavaĢ yavaĢ ilerlemeye baĢlamıĢtır. Bu arada Ġskitler de boĢ 

durmayarak, komĢularıyla birlikte Perslere karĢı koymayı amaçlamıĢlardır. KomĢu kabilelere 

baĢvurarak, onları aralarında ittifak yapmak için ikna etmeye çalıĢmıĢlar. BaĢarılarının kalabalık 

olmalarına bağlı olduğunu, aksi takdirde Darius‟un hepsini teker teker ezebileceğini, halbuki birlik 

olurlarsa, Pers kralının onları mağlup etmesinin güç olacağını anlatmaya çalıĢmıĢlardır. Gelon, Budin 

ve Sarmat hükümdarları, Ġskitlere yardım etmeyi uygun gôrmüĢler. Buna karĢılık kuzeyde oturan 

kabileler Ġskitlerin bu teklifini kabul etmemiĢlerdir.223 

Darius yoluna devam ederek, Don nehrini geçmiĢ ve Volga‟ya doğru ilerlemiĢtir. Ġskitler ise, 

onun ônünde geri çekilmiĢtir. Pers kralının, Tuna nehri üzerindeki kôprüyü savunmaları için Ġonyalılara 

verdiği altmıĢ günlük süre hızla dolarken, onun askerleri bu yararsız kovalamacadan yavaĢ yavaĢ 

bıkmaya baĢlamıĢtır. Ancak Ġskitler doğuya doğru geri çekilmeye devam etmiĢtir.224 Bu durum 

karĢısında canı sıkılarak bir sonuç almayan Darius, Ġskit hükümdarı Ġdanthyrsos‟a bir haber 

gôndermiĢtir. Ġskit hükümdarına, kendini güçlü hissediyorsa, kaçmayarak savaĢa girmesini, eğer 

kendisinde o gücü gôrmüyorsa, huzuruna çıkarak haraç olarak toprak ve su getirmesini istemiĢtir.225 

Bunun üzerine Ġskit hükümdarı da Darius‟a bir cevap verme ihtiyacını duyarak, ondan korkmadığını, 

kendilerinin kentleri ve dikili ağaçları olmadığından dolayı savaĢa girmek istemediğini; fakat atalarının 

mezarlarını bulurlarsa, o zaman savaĢacaklarını bildirmiĢtir.226 

Ġskitlerle savaĢma imk�nı bulamayan Darius geri çekilmeye karar vermiĢ ve askerlerini kôprüye 

kadar getirerek, Tuna nehrini geçirmeye muvaffak olmuĢtur. Bôylece Darius felaketten 

kurtulmuĢtur.227 Belki de Ġskitlerin Kafkasya yoluyla Ġran üzerine akın yapmalarına karĢı bir tedbir 

olarak genellikle Ġskitleri doğudan olduğu gibi batıdan da kuĢatmak fikrinde olan Darius228 Ġskitlerin 

oyalama taktiği karĢısında gün geçtikçe daha da güç durumda kalarak, geri çekilmesinin kendisi ve 

ordusu için daha akılcı olduğunu düĢünmüĢtür. Bôylece Darius Ġskitlere karĢı yapmıĢ olduğu seferde 

herhangi bir baĢarı sağlayamamıĢtır. 

e- Sarmat-Ġskit ĠliĢkileri: Ġskitlerin iliĢki içerisinde bulunduğu kavimlerden birisi de kendileri gibi bir 

Bozkır kavmi olan Sarmatlardır. Sarmatlar Ġskitlerin doğusunda bulunan sahada yaĢamıĢlardır. 

Herodotos‟un bildirdiğine gôre, Ġskit ve Sarmatların hayat tarzında yakın benzerlik bulunmaktaydı.229 

Sarmat kızları ata biniyor, ok atıyor, at üzerinde kargı savuruyor, düĢmanla savaĢarak, üç düĢman 

ôldürmedikçe evlenemiyorlardı.230 

Herodotos Amazonların Sarmat kadın savaĢçıları olduğunu bildirmektedir.231 Bunu Tiflis‟ten 

sekiz mil uzaktaki Zemo Avchala‟da, 1928 yılında, bir grup tarım iĢçisi tarafından bulunan bir kadın 

muharibe ait mezarın keĢfi ispatlamaktadır. Kadın çômelmiĢ bir vaziyette gômülmüĢ olup, silahları 

hemen yanına konulmuĢtu. Bu mezarın bir Sarmat Amazonu‟na ait olması kuvvetle muhtemeldir.232 

Ġskitya‟nın batı sınırları Keltlerin saldırılarına maruz kalırken, doğu tarafı da Volga nehrinin 
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ôtesinden gelen Sarmatlar tarafından tehdit edilmeye baĢlamıĢtır. M.�. 3. yüzyılın baĢlarında 

Sarmatlar, Don nehrinin doğu kıyılarına yaklaĢmıĢlar ve aynı yüzyılın sonlarına doğru da Don nehrinin 

batı kıyısına geçmeye muvaffak olmuĢlardır. Sürekli sıkıĢtırılan Ġskitler M.�. 2. yüzyılın baĢlarına 

kadar eski imparatorluklarının yalnızca bir bôlümünü, ôzellikle orta kısmını ellerinde 

tutabilmiĢlerdir.233 

M.�. 2. yüzyılın baĢında Keltlerin ve Sarmatların saldırıları sonucunda iyice güçsüz duruma 

düĢen Ġskitler, aynı asrın sonuna doğru yeniden güçlenmiĢ ve onların hükümdarı Scylurus M.�. 110 

yılında Neopolis‟i kendilerine baĢkent yapmıĢtır. Fakat Sarmatlar, Avrasya steplerini geçmek için 

Ġskitleri mütemadiyen batıya doğru itmiĢlerdir. Sarmat muharipleri yeni teçhizatlarıyla hareketlerinde 

tam bir baĢarı elde etmiĢler. Sarmatların metal üzengiyi de icat etmeleri, onların ordularında ağır 

süvari birliklerinin kurulmasını kolaylaĢtırmıĢtır. Ġskitler bu modern kuvvete mağlup olmuĢlardır. M.S. 

2. yüzyıla kadar varlıklarını koruyabilen Ġskitler, bu asırda Güney Avrupa‟ya doğru ilerleyen Gotlar 

tarafından tamamen ortadan kaldırılmıĢtır.234 

Sonuç 

YaklaĢık olarak M.�. 8. yüzyılda tarih sahnesine çıkan ve bu tarihten M.S. 2. yüzyıla kadar 

h�kimiyetlerini devam ettiren Ġskitler, doğuda �in Seddi‟nden batıda Tuna nehrine kadar uzanan geniĢ 

bir sahada varlıklarını, yaklaĢık olarak 1000 yıl gibi oldukça uzun bir zaman korumuĢlardır. Onlar bu 

coğrafyada Atlı Kavimler Medeniyeti‟ni oluĢturan kavimlerin ana grubunu meydana getirmiĢtir. 

Oldukça geniĢ coğrafyaya yayılmıĢ olan Ġskitler değiĢik kavimler tarafından tanınarak onların 

kaynaklarına geçmiĢlerdir. Bundan dolayı Ġskitlerin adı Grek kaynaklarında Skythai, Pers 

kaynaklarında Saka ve �in kaynaklarında Sai (Sak) olarak geçmiĢtir. Pers kaynaklarında üç Saka 

grubundan bahsedilmekte olup, bunlar Saka tiay para daray, Saka havmavarga ve Saka 

tigrakhauda‟dır. Saka tiay para daray, yani Hazar denizinden Tuna nehrine kadar uzanan coğrafyada 

yaĢayan Sakalar, Grek kaynaklarında Skythai olarak adı geçen Ġskitlerle aynıdır. Pers kaynaklarında 

adı geçen Saka haumavarga için ise, �inliler Sai adını kullanmıĢtır. �in kaynaklarında Sai, Pers 

kaynaklarında Saka haumavarga olarak adı geçen doğu Sakaları için Grekler Sakai Amyrgioi tabirini 

kullanmıĢtır. Grekler doğu Sakaları olan Sakai Amyrigioi‟nin haricinde bütün Sakaları Skythai, yani 

Ġskit adıyla anmıĢlardır. Bunun sebebi ise, Orta Asya Ġskitleri ya da doğu Ġskitleri olarak kabul ettiğimiz 

Saka haumvargayı coğrafi uzaklıktan dolayı tanımaları mümkün olmadığından, ancak Perslerden bu 

adı alarak kullanmıĢlardır. Persler ise, bütün Saka gruplarını yakından tanıma imk�nı bulmuĢtur. 

Ġskitler çok geniĢ bir coğrafyada ayrı gruplar halinde yaĢamıĢtır. Pers kaynaklarında geçen 

adıyla Saka tigrakhauda ortada, Saka tiay para daray, yani “Qui trans mare habitant” olarak kabul 

ettiğimiz, denizin ôtesindeki Sakalar onların batı tarafında yaĢamıĢtır. Saka haumavarga olarak 

belirtilen Sakalar da Saka tigrakhaudanın doğusundaki bôlgede yaĢamıĢtır. 

Pers kaynaklarında adı geçen bu üç Saka grubu zaman zaman ortak düĢmanlarına karĢı bir 

araya gelmiĢtir. Hatta sôz konusu Saka grubu liderlerinin genel durum değerlendirmesi için bir arada 
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toplanabildikleri de bilinmektedir. Daha açık bir ifadeyle antik kaynaklarda, Darius üç gruba ayrılmıĢ 

Sakalara karĢı savaĢ ilan ettiğinde, Saka liderleri Sakesphares, Homarges ve Thamyris‟in istiĢare için 

bir araya geldikleri belirtilmektedir. �ç Saka grubunun birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve bôylece ortak 

düĢman olan Perslere karĢı birlikte hareket ettiklerini, Darius‟un ônce kendi imparatorluğunun kuzey 

ve kuzeydoğu sınırlarına, daha sonra da denizin ôtesindeki Sakalara sefer düzenleme ihtiyacı 

duymasından da anlamaktayız. Ġskit yayılıĢının doğudan batıya doğru olduğunu, Perslerin kuzey, 

kuzeydoğu ve kuzeybatıdaki geliĢmelere yabancı kalmadıklarını ve onları yakından tanıma imkanı 

bulduklarını bildiğimizden, Perslerin üç Saka grubunu da tanıdıklarını ve herhangi bir yanlıĢlık 

yapmadıklarını kabul ediyoruz. Perslerin yaĢadığı coğrafya da hesaba katılınca, onların üç Saka 

grubunu çok iyi tanıdıklarını sôylememiz mümkün oluyor. Buradan Perslerin bütün Ġskitleri Saka, 

Greklerin de kendi coğrafyalarına çok uzak kalan Saka haumavarga hariç olmak üzere, genelde 

Sakaları Ġskitler olarak tanıdıkları sonucunu çıkarabiliyoruz. 

Ġskitlerin tarihi, dili, dini, gelenek ve gôrenekleri, sanatları hakkında yazılı kaynaklar ve arkeolojik 

malzemelerden bilgi sahibi olabiliyoruz. �ok geniĢ bir sahaya yayılmıĢ olan Ġskitlerin çeĢitli kavimlerle 

münasebetleri ve onlarla mücadelelerini Pers, Asur ve Grek kaynaklarından ôğreniyoruz. Antik 

kaynaklardan dilleri, dinleri, gelenek ve gôrenekleri hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Sanatları hakkında 

ise arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan çok sayıda sanat eseri bize ıĢık tutuyor. 

Antik kaynaklar ve arkeolojik malzemelerle haklarında bilgi sahibi olduğumuz Ġskitlerin kôkleri de 

bu çalıĢmaların baĢlamasıyla araĢtırılmaya baĢlamıĢtır. Bu konuda çeĢitli fikirler ortaya atılmıĢtır. 

Bunlar, Ġranîlik, Slavlık ve Ural-Altay ırkı nazariyeleridir. Ġskitlerin Ġranî bir kavim olduğu fikrini daha çok 

Almanlar, Slav olduğu fikrini ise, yalnız Ruslar savunmuĢtur. Ġranî bir kavim olduğu nazariyesinin 

savunucuları kazılar sonucunda ortaya çıkarılan az sayıda filolojik malzeme ve dinlerini dikkate alarak 

Ġskitlerin Ġranî bir kavim olduğunu, hatta bir kısmi Almanların ataları olduğunu ileri sürmüĢtür. Slav 

kavmi olduğunu savunanlar, arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan vazolar üzerindeki 

resimlerden hareketle, o vazolar üzerindeki insan figürlerinin Slavların ataları olduğunu ileri sürmüĢtür. 

Eskiden bu yana en kuvvetli nazariye olan Ural-Altay ırkı nazariyesi ve bunlar içerisinde de 

Ġskitlerin Türklüğü fikri gitgide daha fazla taraftar bulmuĢ ve bilim adamları çeĢitli yônleriyle meseleyi 

değerlendirmiĢtir. 

Biz de Ġskit tarih ve kültürü üzerine yazılı kaynakları inceleyerek ve arkeolojik malzemeyi de 

değerlendirerek yaptığımız bu çalıĢmamızda, ilk yurtlarının Türk coğrafyası olduğunu belirterek, 

adlarının Türklükle olan bağlantısını ortaya koyduk. Gerek Sus ve çevresinden toplanılan çivi yazılı 

metinler ve gerekse antik kaynaklardaki bazı adlardan Ġskitlerin diliyle Türk dili arasında bağlantı 

kurarak, elde edilen kelimeleri Türkçe ile irtibatlandırabiliyoruz. Saka tigrakhauda‟ya ait olduğu kabul 

edilen Esik kurganından çıkarılmıĢ olan yazı ve onun dili de bizi Türkçe ve Türk yazısına 

gôtürmektedir. Bu kurgandan çıkartılmıĢ olan yazının daha sonraki Türklerin ôzellikle Gôktürklerin 

kullandığı Orhun yazısının proto-tipi olduğu kabul edilmektedir. 
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Ġskitlerin hayat tarzları, kullandıkları arabalar, besledikleri hayvanlar, ata iyi binebilmeleri ve 

hayatlarının büyük bir kısmının at üzerinde geçmesi diğer eski Türk topluluklarını hatırlatmaktadır. 

Aynı hayat tarzının ônceki yüzyıla kadar yaĢamıĢ olan bozkır Türk topluluklarında varlığını da 

biliyoruz. 

Ġskitlerin gelenek ve gôreneklerine bağlılıkları, genelde at kurban etmeleri ve onlarda domuz 

kültürünün olmaması, hatta ôlü gômme adetleri eski Türk topluluklarınkine aynen uymaktadır. 

Ġskit kurganlarından çıkarılan sanat eserleri de büyük ônem taĢımaktadır. Gôçebe Hayvan 

�slûbu adı verilen ve stilize hayvan figürleriyle süslenmiĢ olan buluntular eski Türk sanat eserleriyle 

bağlantı kurabilmemize imkan vermektedir. �zellikle Hun sanatının, Ġskit sanatının bir devamı 

olduğunu sôylememizi mümkün kılmaktadır. 

Ġskitlerin dinlerinin, dillerinin, sanatlarının, gelenek ve gôreneklerinin eski Türklerinkiyle 

bağlantıları ve bu kadar çok yônlü benzerliklerin olması, Ġskitlerin büyük çoğunluğunun, ôzellikle 

hakim tabakanın Türk olduğu kanaatini doğurmaktadır. �ünkü bu derece çok benzerlik ve hatta 

ayniyet bizi bu düĢünceye sevketmektedir. Fakat zaman içerisinde batı kolu olarak kabul ettiğimiz 

grup, diğer etnik gruplar içerisinde eriyerek kaybolmuĢtur. Asıl ana kütleyi oluĢturan Saka tigrakhauda 

ve doğu kolu olan Saka haumavarga daha sonraki devirlerde de varlıklarını sürdürerek, Orta Asya‟da 

kurulan Türk devletlerinin ve günümüz Orta Asya Türklüğünün oluĢumunda temel teĢkil etmiĢtir. 

Günümüzde kendini h�l� Saka olarak belirten Türk topluluklarının varlığı da bunu açık bir Ģekilde 

gôstermektedir. 
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Ön Asya Dünyasında Ġlk Türkler: Kimmerler ve Ġskitler / Prof. Dr. M. Taner 
Tarhan [s.597-610] 

Ġstanbul �niversitesi Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

 

GiriĢ 

Kimmerler ve Ġskitler Eskiçağ‟daki “Türk Kültür Tarihi”nin, daha genel bir deyiĢle de “Millî 

Tarihimiz”in ilk temsilcileridir. �ünkü, Eskiçağ ve devamındaki çeĢitli yazılı kaynaklardan edindiğimiz 

bilgilerin ıĢığı altında ve bu bilgileri doğrulayan, zenginleĢtiren muhteĢem arkeolojik bulgular 

yardımıyla, adları günümüze kadar ulaĢmıĢ olan ilk Türkler ve ilk Türk Devletleridir. Onların ôyküsü 

“tarihî gerçekler” olarak, bir anlamda -çok uzun süreli- Eskiçağ‟daki “Türk Dünyası”nın ôyküsüdür. Her 

ne sebeple olursa olsun, ink�rı mümkün olmayan gerçekleri vurgulamak için “Ġlk Türkler” baĢlığını 

ôzelliğini ôzellikle kullandığımızı, ôncelikle if�de etmek isteriz. 

�ç kıtaya yayılan coğrafyanın büyüklüğüyle paralel olarak, “Türk Dünyası”nı kapsayan -

çoğunlukla “çağdaĢ”/“hemzaman”- “yazılı kaynaklar” gerçekte çok çeĢitli ve çok zengindir: Asur, Babil, 

Pers, Grek, Roma, Latin, Bizans, Arap, Ġran, Avrupa, �in, Hint, Türk vb. Hiçbir kaynağı sarfınazar 

etmeden değerlendirmek sôz konusudur. Sadece, bu kaynakları bir araya getirmek bile, büyük bir 

sistem iĢidir: Y�ni, Eskiçağ‟dan günümüze uzanan bir kaynak külliyatı sôz konusudur. Ġlk gôrev, 

bunun noksansız olarak baĢarılabilmesidir. Bunlardan ve de arkeolojiden yeterince yararlanmayan bir 

gerçek bir “tarih yazımı” düĢünülemez. 

AĢağı yukarı iki-üç asır ôncesinden baĢlayarak Avrupalıların ya da Rusların, Türk Millî Kültür ve 

Tarihinin kaynaklarını araĢtırıp dünyaya ve dolayısıyla da bizlere tanıtmaları, bir anlamda ibret verici 

ve düĢündürücüdür: Orta Asya‟daki “Türkiyat AraĢtırmaları” onlarla baĢlamıĢtır. 18. yüzyılda 

Messerschmidt, Strahlenberg, 19. yüzyılda Yadrintsev, Heikel, Radloff, Thomsen ve daha niceleri. Ġlk 

“Türkoloji Kürsüsü”, 1795‟te Paris‟te “Ecole des Languages Orientales Vivantes”da kurulmuĢtur. Bunu 

ġarkiyat ve Türkoloji ile ilgili enstitüler takip etmiĢtir. Mesela, Napoli‟de (1723), Moskova‟da (1814), 

Paris‟te (1821), Londra‟da (1823), Helsinki‟de (1883) ve yine Londra‟da (1906) vs. ve bu kuruluĢların 

yayınladığı sayısız bilimsel dergi ve eserler. �ok ôzet bilgiler de olsa, bunları gençlerimize 

hatırlatmayı kaçınılmaz bir gôrev addediyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulmasını takiben, 1924‟te Fuat Kôprülü‟ye verdiği direktiflerle Türk 

dil, kültür, tarih ve etnografyasının araĢtırılması amacıyla (1933 Reformu ile Ġstanbul �niversitesi‟ne 

dônüĢtürülen) Darülfünun‟un Edebiyat Ģubesine (Edebiyat Fakültesi) bağlı olarak “Türkiyat 

Enstitüsü”nü kurdurma onuru da Mustafa Kemal Atatürk‟e aittir. Bilindiği gibi, bunu 1931‟de Türk Tarih 

Kurumu ve 1932‟de de Türk Dil Kurumu‟nun kuruluĢları izler. Amaç, Türk, Anadolu ve dünya tarihinin 

derinlemesine araĢtırılması; Türk dilinin incelenmesi, ôzleĢtirilmesi ve geliĢtirilmesidir. Günümüzde, 

tüm dünyayı kucaklayan gerçek bir bilimler birlikteliği sôz konusudur. Bizler de bu doğrultuda emek 



  905 

veren, gerçek bilim adamlarına, Türk ve yabancı meslektaĢlarımıza en içten teĢekkürlerimizi sunmayı 

zevkli bir gôrev addediyoruz. Bu satırların yazarı olarak, konuya, her türlü -iç ve dıĢ- politik 

eğilimlerden ve de “kimlik arama” çabalarından arınmıĢ bu hatırlatmalarla baĢlamamızın nedenlerini 

düĢünmenizi de dilerim. Mesel� Kimmer ve Ġskitler‟in-h�l�-“Ġndo-Ġranî” kôkenli olduklarını savunanları, 

insafa davet ediyoruz. �ünkü, “Türk Dünyası” bizler tarafından, Türkler tarafından gerçek anlamda, 

tarafsızca keĢfedilmeyi beklemektedir. Atatürk‟ümüzü bir kez daha minnetle anıyoruz. Konumuzla 

bağlantılı olarak, Zeki Velidi Togan, Bahaeddin �gel ve Ġbrahim Kafesoğlu gibi çok az sayıdaki 

hocalarımızın eserlerinden, daima büyük bir hayranlık duyarak yararlandığımızı da ôncelikle ve de 

Ģükran duygularımızla ifade etmek isteriz: Togan‟ın Umumi Türk Tarihi‟ne GiriĢ; Kafesoğlu‟nun Türk 

Millî Kültürü; �gel‟in Ġsl�miyetten �nce Türk Kültür Tarihi: Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Gôre ve 

de Türk Mitolojisi gibi. 

Kimmer ve Ġskit  

AraĢtırmalarının BaĢlaması 

Kimmerler meselesi, Ġskit araĢtırmaları ile ortaya çıkmıĢ ve buna paralel olarak geliĢmiĢtir. 

Ġskitler üzerine yapılan araĢtırmalar ise bir rastlantıyla baĢlar. 17. yüzyılın son çeyreğinde, Sibirya‟daki 

kurganlarda gizli kazılar yapan bir defineci çetesi, çok değerli altın eserler ele geçirirler. Durum, �ar I. 

Petro‟ya bildirilir. Eserlere el koyularak bu nadide yapıtlar St. Petersburg‟a getirilir. Dônemin 

koleksiyoncuları ve sanat severleri, Ģimdiye kadar bilinmeyen bu değiĢik tarzdaki eserlere hayran 

kalırlar ve etkilenirler. Bu olayı takiben, Sibirya‟da ve Güney Rusya‟da tesadüfen bulunan benzer 

Ģekilde buluntular, bu sanata karĢı yoğun bir ilginin ve de ilk bilimsel araĢtırmaların baĢlamasına 

neden olur, kurganlar kazılmaya baĢlanır. Sonuç olarak bu nadide arkeolojik eserlerin, bir zamanlar 

Avrasya bozkırlarında yaĢamıĢ olan atlı-gôçebelere ait olduğu anlaĢılır. 

19. yüzyıldan bu yana -muhtelif aralarla- günümüze kadar ulaĢan araĢtırmalar,1 satır baĢları ile 

bizleri Ģu sonuçlara gôtürmüĢtür: Doğuda Büyük �in Seddi‟nden, kuzeyde Sibirya‟dan, güneyde Tanrı 

Dağları‟na, batıda ise Tuna Havzası‟na, Macaristan ovalarına kadar uzanan, doğu-batı yônünde yedi 

bin kilometreyi aĢan geniĢ bozkır kuĢağındaki coğrafi alan, genelde Ġskitler olarak tanımlanan gôçebe 

ulusların yayılma bôlgeleridir. M.�. 8 ve M.�. 7. yüzyıllardan itibaren de kısmen �nasya‟yı, hemen 

hemen de bütün Anadolu‟yu içine alan coğrafyayı kapsar. 

Kurgan Kültürleri-Kimmerler ve Ġskitler 

Kimmerler ve Ġskitler, kôkenleri M.�. III. bin yılları aĢan Kurgan Kültürlerinin -M.�. II. ve I. bin 

yıllardaki- temsilcileridir. Kurganlar, bozkırlardaki gôçebe hayat tarzında, belli bir hiyerarĢik düzen 

içinde ônem taĢıyan kiĢilerin mezarlarıdır. Bozkır kültürlerinin ayrılmaz parçası olan çadırlarının, ôlüler 

için hazırlanmıĢ benzerleridir. Bu yığma mezar tepeleri, antik batı kaynaklarında ve daha sonraki 

literatürde Tümülüs olarak adlandırılmaktadır. Bin yıllar içinde -bôlgelere gôre- bazı farklılıklar 

gôsteren bu tip mezar kültürü, ister Ural-Altay Türk kôkenliler olsun, ister Hint-Avrupa kôkenliler. 

Bozkır gôçebelerinin tipik mezarlarıdır. “Kurgan” ôz Türkçe olup, “korugan”dan gelmektedir. �lüleri 
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koruyan ôzellikleri nedeniyle bu ad verilmiĢ olmalıdır. En gôrkemli Ġskit kurgan grupları, M.�. 8. ve 

M.S. 1. yüzyıllar arasında Kuban, Taman, Kırım, Dinyeper, Don, Kiev, Poltava, Volga, Ural, Altay, 

Kuzey Moğolistan ve batıda da genellikle Macaristan ve Romanya‟da kümelenmiĢlerdir.2 Bunlar, bu 

“mezarlık” alanları, bu atlı-gôçebelerin en kutsal alanlardır. Tuna Havzası ve Balkanlar üzerinden 

Trakya‟ya ve Anadolu‟ya gôç eden ve bu topraklarda yerleĢen gôçebe kôkenli toplumlar da, ôzellikle 

toprağa bağlanıp, devlet kurabilme aĢamasına geldiklerinde, eski geleneklerine bağlı kalarak, 

ulularını, krallarını, kraliçelerini, soylularını, “tümülüs” adıyla tanımlanan mezarlarına gômmüĢlerdir: 

Anadolu Demir �ağlarındaki Frig, Lidya ve Trak tümülüslerinin tipik ôrnekleri gibi. 

Burada ilginç olan nokta Türklerin, Ġslamiyeti kabul etmelerinden sonra da kurgan geleneklerini 

devam ettirmiĢ olmalarıdır. Ġster Orta Asya‟da, ama ôzellikle de Anadolu‟daki Osmanlı ôncesi Türk 

sanatının en zarif mezar anıtları olan Kümbetler, bütünüyle geleneksel çadır mimarlığının -sırlı tuğla 

ya da taĢla- inĢa edilmiĢ eĢsiz ôrnekleridir. Ayrıca Herodotos‟ta (IV. 71-73) tüm ayrıntılarıyla anlatılan 

Ġskitlerin ôlü gômme adetleri ve kurganlarının yanı sıra, ônemli kiĢilerin mumyalama geleneklerinin de 

devamı dikkat çekicidir. Hanları, hakanları, hatunları ve uluları mumyalama, Ġskitlerde olduğu gibi, 

hemen hemen tüm Türk Dünyasında Hunlarda, Gôktürklerde süregelmiĢ ôzellikle Ġslamiyetten sonra 

da Anadolu Selçukluları‟nda devam etmiĢtir.3 

1993‟te Güney Sibirya‟da, Altaylar‟da bulunan Ukok kurganı, mumyalanmıĢ cengaver Ġskit 

hatununa aitti. Bu genç soylu Ġskit kızını hemen hemen tüm dünya tanıdı: Natalya Polosmak 

tarafından National Geographic, Vol. 186, No. 4, October 1994 sayısında, s. 80-103 arasında, 

“Siberian Mummy Unearthed” makale baĢlığı altında, enfes renkli fotoğraflarla yayınlandı. Bunu, 

Türkiye‟de Atlas dergisinin 92. sayısı (Kasım 2000) takip etti. Bu sayıda, bu kona daha ayrıntılı olarak 

ele alındı. “Altaylar: Anayurt”, baĢlığı gôze çarpıyordu. Türk Dünyası en çarpıcı ve duygusal renklerle 

tekrar gündemdeydi. 

Bozkır YaĢantısı 

Uçsuz bucaksız bozkırlardaki yaĢantının temelini, hayvancılık ekonomisine yônelik “gôçebe 

hayat tarzı” teĢkil eder. Bozkırdaki acımasız tabiat Ģartları, bozkır insanını uzun bir tarihi süreç içinde 

devamlı bir mücadeleye yôneltmiĢtir. Kendilerine ôzgü ôrf ve adetler, sanat eserlerinde gôrülen 

doğaya yônelik gerçekçiliğin yan sıra ince bir romantizm, at sırtında, arabalarda geçen hareketli bir 

yaĢamın verdiği sonsuz tecrübe; giyim, kuĢam, silah ve teçhizatlar gibi ôgeler bu insanların farklı 

karakter ve yapılarını açık bir Ģekilde vurgulamakta ve ône çıkarmaktadır. Bozkır insanının asıl geçim 

kaynağı sahip olduğu hayvan sürülerinden ibarettir. Bazı boyların ise toprağa bağlanarak ziraat 

yaptıkları bilinmektedir. Bu ôzellik “Gôçebe-�oban” ekonomisinin “YerleĢik” tipini yansıtmakta ve bu 

merkezler bir anlamda diğer gôçebe boylar için değiĢ tokuĢa dayanan ticaretin aktif merkezlerini diğer 

bir deyiĢle de çevrelerinde konaklanan “KıĢlakları” simgelemektedir.4 

Herodotos‟un -Güney Rusya‟daki alanlarda- “Kralî Ġskitler” olarak tanımladığı esas yônetici sınıf, 

soylu Ġskitler, hiyerarĢik olarak egemen oldukları diğer kabile ve boyları da yônetmiĢlerdir. 
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ġamanlar 

ġamanlar da ulu kiĢilerdir, hem ruhlar aleminden, gaibden haber verirler, falcılık yaparlar, hem 

de hekimlik gôrevini if� ederlerdi. 

At Kültürü 

Yukarıda da değindiğimiz gibi hayvan yetiĢtirmek gôçebe hayatının en ônemli uğraĢıdır. At, en 

baĢta gelen unsurdur, bozkır insanının her Ģeyidir, onun ayrılmaz bir parçasıdır: Onun üzerinde gôç 

eder, sürülerini yônetir, avlanır, savaĢa gider, dini inançlarına uygun olarak nadiren kurban edilir, 

süslü koĢum takımlarıyla donatarak sahibiyle birlikte kurgana gômülür, ayrıca etinden ve sütünden 

yararlanılırdı. Ural-Altay kôkenli gôçebelerde, baĢka bir deyiĢle Türk dünyasında kısrak sütünden 

yapılan “Kımız” kültürü de bunun bir parçasıdır. Bu geleneğin Hint-Avrupalı gôçebelerde var olup 

olmadığını bilemiyoruz. Oysa kesin olarak Ġskitlerle birlikte bu gelenek günümüze kadar hemen 

hemen bütün Türk dünyasında devam etmiĢtir. 

Bozkır atları, her ne kadar küçük boyda iseler de, çok dayanıklı, süratli, çevik ve vahĢi idiler. 

Strabon5 bununla ilgili olarak, Ġskitler‟in ôzel “At Terbiyesi”nden sôz etmektedir. Bozkır sanatını 

resmeden eserler üzerinde de atların yakalanması, gem vurulması, eğerlenmesi ve terbiyesi çokça 

tasvir edilmiĢtir. Mesela, ünlü �ertomlyk vazosundaki sahneler de çok gerçekçidir. 

Herodotos‟a gôre,6 Ġskit ileri gelenlerinin en büyük zenginliklerini “yarı vahĢi at sürüleri” teĢkil 

etmekteydi. Bozkırlarda, av sporu da at üzerinde yapılırdı: Strabon‟a gôre7 “bataklıklarda geyik ve 

yabani domuzlar, düzlüklerde ise yabani eĢekler ve karacalar avlanırdı” at üzerinde “tavĢan avı” ise 

en sevilen sporlardan biriydi. Bu çevik ve hareketli hayvanların avı, bozkır insanının at üzerindeki 

çevikliğini ve yeteneğini arttırmaktadır. Zengin arkeolojik bulgular Ġskitler‟in ata verdiği ônemi ve at 

sevgisini açıkça gôzler ônüne sermektedir. �zellikle zengin at koĢumları ve teçhizatı dikkat çekicidir, 

kurganlarda sayısız ôrnekler bulunmuĢtur. Ġskitlerde “mahmuz” yoktur, ancak kamçı kullandıkları 

bilinmektedir. 

Arabalar 

Bozkır yaĢantısında hayat daima hareketlidir: Erkeklerin günlük gôrevi at üzerinde sürüleri 

otlatmak ve avlanmaktır. Bütün kabile ve boylar, yeni ve taze otlaklar bulmak amacıyla, belirli 

zamanlarda çok uzaklardaki diğer belirli yôrelere gôç ederlerdi. Bu hareket gôçebelerce hiyerarĢik bir 

düzende paylaĢtırılmıĢ coğrafyanın yônlendirdiği “yazlaklar” ve “kıĢlaklar” arasındadır. 

YaĢlı kadınlar, çocuklar ve ihtiyar erkekler bütün ağırlık ve teçhizatlarla birlikte arabalarda gôç 

ederler, erkekler ise at üzerinde sürüleri yôneterek gôç kafilelerine ôncülük eder ve yol gôsterirlerdi, 

genç kızlar ve kadınlar da yine at sırtında erkeklerine yardımcı olurlardı. 

Arabalar, ôküzler/sığırlar tarafından çekilirdi. Arkeolojik bulgulara gôre tekerlekler masif 

ahĢaptan veya “altı kollu olarak” iĢlenir ve üzerine de demir bir çember geçirilirdi. �zellikle bu uzun 
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gôçler sırasında 4 ve 6 tekerlekli arabalar revaçtadır. Bunlar aynı zamanda, Ġskitlerin “seyyar 

evleri”dir. Arabanın üzerine aynen çadır Ģeklinde bir ahĢap çatkı raptedilmekte, bu çatkının üzerine ise 

keçe, keten veya kenevirden dokuma kalın kumaĢlardan bir ôrtü ile kaplanmaktadır. Arabanın içinde 

de halı ve kilimler serilidir. �zellikle Hipokrates8 Ġskit arabalarından ayrıntılı bir Ģekilde 

bahsetmektedir. Araba, aynen “at” gibi kutsaldır. Bazı kurganlardaki “arabalı gômüler” bunu açıkça 

yansıtmaktadır. Ayrıca zengin tezyinatlı ôzel cenaze arabaları, hanlar ve beyler için kullanılmıĢtır. 

Pazırık kurganlarında bunların çok çarpıcı ôrnekleri bulunmuĢtur. �len hanlar ve beyler tüm silahları 

ve tôren giysileri kuĢandırılarak egemen olduğu topraklarda tam 40 gün dolaĢtırılmaktadır. Bu tôren 

sırasında yollara dôkülen halk silahları ile ellerini yüzlerini yaralamakta ve bir yas iĢareti olarak 

saçlarının ucunu kesmektedirler. Bu ôzellikle Herodotos‟ta ayrıntılarıyla verilen tôrenler, Hunlarda ve 

diğer Türk boylarında tarih boyunca devam etmiĢtir.9 Bu ulu ôlülerin 40 gün dolaĢtırılma geleneği, 

Ġslamiyetten sonra, sadece ve sadece Türkler arasında var olan, Hz. Muhammed için Süleyman 

�elebi tarafından kaleme alınan “mevlid”in kırkıncı gün okutulması ile halen yaĢatılmaktadır. 

Sôzü geçen çadırlı arabalar, bozkır kültürünün tipik ôgelerinden biridir. 

�adırlar 

�adırlar, yani “yurtlar” ise konaklama alanlarında kurulur, “obalar” teĢkil edilirdi. YerleĢik iskan 

yerlerinde de bu çadır modelleri aynen taklit edilmiĢtir: Bu evlerin içleri de çadırlarda olduğu gibi 

kumaĢ, keçe, kilim ve halılarla kaplanmıĢtır. Zeki Velidi Togan10 (19702, s. 34) Ġskitler‟in bozkır 

yaĢantısına değinirken araba ve çadırlar hakkında aynen Ģunları nakletmektedir: “Bunlar Türk derme 

evlerinde, y�ni keçeden mamûl kubbeli çadırlarda, çoğunlukla bunların tekerleklilerinde yaĢamıĢlardır. 

Bu nevi derme evleri Türkler‟den alarak benimsemiĢ olan bazı Orta Asya Ġranîleri‟nde bu evlerin 

aksamına ve Ģekillerine ait zengin ıstılahın Ġranca olmayıp, k�milen Türkçe olması, bu evlerin Türk 

millî malı olduğunu gôsterdiği gibi, Araplar da bunları “Qubba Turkiya” yani “Türk �adırı” olarak 

bildirmiĢlerdir.” 

�adır/Yurt, Ġskit gôçebesi için kutsal bir anlam taĢır: “Kutsal ateĢin yandığı ocak, aile fertlerini 

ısıtmakta, bozkırın acımasız soğuk veya sıcağından korumakta ve üzerinde piĢen aĢla 

beslenmektedir.” Yukarıda da vurguladığımız üzere kurgan adı verilen mezarların yapısı da, bu bozkır 

çadırlarının “ôbür dünya için” hazırlanmıĢ bir benzerinden baĢka bir Ģey değildir. 

Ġskit Hayvan �slûbu 

Ġskitlere “Bozkırların Kuyumcuları” denilmektedir. “Bozkır Hayvan �slûbu”nun en güzel ve 

zengin ôrneklerini yaratan insanlardır. Grek kolonilerindeki sanatk�rlara da, kendi zevklerine gôre 

eserler yaptırmıĢlardır. Kurganlarda bulunmuĢ olan bu muhteĢem eserler, ki çoğu altındandır. bozkır 

insanının duygularını en yalın, ancak en çarpıcı Ģekilde dile getirirler Art Treasures of Ancient 

Kuban;11 Les Dossiers d‟Archéologie:12 Les Scythes gibi muhteĢem sergi katalogları bu sanatın en 

güzel tanıtıldığı yayınlardır. 
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“Kutsal” ve “ôncü” hayvan olan geyiğin o kadar çok çeĢitli tasviri vardır ki, kendilerine ôzgü bu 

sanat anlatımlarını bendeniz “Bozkırların Dili/Bozkırların Yazısı” olarak algılamaktayım. 

�alıĢmalarımıza gôre, “yazıdan ônceki” ve de (ilk Runik alfabe gibi.) yazıdan sonraki geleneksel, 

anonim anlatımlarıdır. Türk Dünyası‟ndaki, çok zengin kilim, çorap, çevre, heybe vs. gibi el 

sanatlarındaki her motifin bir “adı” ve de bir “anlamı” vardır. Kanaatimize gôre bunlar, “resim 

yazılarının çôzümü gibi” yeniden değerlendirilmelidir. 

Giyim-KuĢam 

Ġskitlerin giyim-kuĢamları da kendilerine ôzgüdür. �nden açılan bedene oturmuĢ olan dar kollu 

gocuklar ve gômlekler baldırlara kadar uzanmaktadır. Bunun altına pantolon giyilmekte, elbise bir deri 

kemer ile bağlanmaktadır. Kurganlarda bulunan arkeolojik bulgulara gôre, zengin Ġskitler‟in elbiseleri 

altın süsler ile süslenmiĢtir. Ayaklarına yumuĢak deriden çizmeler veya botlar giymektedirler. 

BaĢlarına ise, enselerine kadar uzanan, kulaklarını kapayan sivri “baĢlıklar” giyerlerdi. 

Silah ve Teçhizatlar 

Ok ve Yay: ok ve yay bozkır savaĢçısının baĢlıca silahıdır ve onun ayrılmaz bir parçasıdır. 

Grekler, Ġskitler için “atlı okçular” deyimini kullanmıĢlardır. Ok, aynı zamanda sosyal bakımdan da bir 

anlam taĢır: Herodotos‟un bildirdiğine gôre13 kiĢi baĢına verilen birer ok ucu, büyük bir bakır kazanda 

toplanmakta ve bu yôntemle “nüfus sayımı” yapılmaktadır. Ġskitli çocukların yetiĢtirilmesinde, ok atma 

maharetine çok ônem verilirdi (Herotodos).14 Bu silahın kullanılmasında, sağdan veya soldan, ya da 

at üzerinde “dôrtnala giderken geriye dônerek atıĢ yapmak”, farklı pozisyonlarda aynı derecede de 

sürat ve maharet sahibi olmak gerekliydi. Mesela “uzun menzil” yay çekme yarıĢmaları ve elde edilen 

baĢarılar Grek kolonistleri tarafından da kutlanmıĢ, hatta bunların Ģerefine anıtlar dikilmiĢtir. 

Ok uçları, 40-70 cm uzunluğunda bir beden üzerinde yer almaktadır. Bunlar, kullanılma yerine 

gôre ahĢap veya kamıĢtandır. Demir ok uçlarına en eski Ġskit buluntuları arasında rastlanılmaktadır. 

Esas olarak, sert alaĢımlı tunç ok uçları revaçtadır. Boyları -kullanılma cinslerine gôre- 2,5-5 cm 

arasında değiĢmektedir. “Av” ve “SavaĢ” tiplerinin çeĢitliliği dikkat çekicidir. “Mahmuzlu” tipleri 

karakteristiktir. 

Yaylar ise “Doğu” veya “Asya Tipi” denilen sınıflamaya girmektedir. Bu yay tipi, Orta Asya‟nın 

Atlı ve Gôçebe kavimlerinde binlerce yıl kullanılmıĢtır. Bu tipin en güzel ôrnekleri daha sonra ôzellikle 

Hunlarda mevcuttur. Ġskit yayı, düz veya içe doğru kıvrık bir “beden” ile buna raptedilmiĢ iki kısa 

koldan ibarettir. Ortalama boyu 1 m civarındadır. At üzerinde kullanmaya elveriĢli olması için kısa 

yapılmıĢlardır. Malzeme olarak ahĢap, kemik, boynuz, sinir ve tutkal kullanılmıĢtır, y�ni bileĢik 

türdedir, çok parçalıdır. Yayı geren kiriĢ, sinirden yapılmıĢtır. Yay germe veya baĢka bir deyiĢle “yay 

kurma” bir beceri iĢidir. �nlü Kül-Oba vazosunda bunlarla ilgili çok gerçekçi sahneler resmedilmiĢtir. 

Antik Grek yazarlarından bazıları, mesela Strabon15 ve Plinius,16 Karadeniz‟in kuzey sahillerini de 

Ġskit yayının formuna benzetmiĢlerdir. 
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Okdanlık: Ġskitler tarafından kullanılan ve Grekler‟in “Goryt”=“Ok-Yay Torbası” olarak 

adlandırdığı okdanlıkların kendine ôzgü bir formda yapıldıkları gôrülür: AhĢap iskelet üzerine deri 

kaplanmıĢ okdanlığın en büyük ôzelliği çift gôzlü oluĢudur. Ġç gôzde yay, dıĢ gôzde ise oklar 

muhafaza edilmektedir. Okdanlığın aldığı ok sayısı 300 ile 400 civarındadır. En güzel ôrnekleri altın 

ve elektron kakmalı süslerle tezyîn edilmiĢtir. Tasvirlerden ve mezarlardaki buluntu durumlarından 

anlaĢıldığı üzere, -aynen kılıç gibi- bel kayıĢına, sol taraftan kalça üzerine asılmaktadır. At üzerinde 

ise, yine sol tarafa, eğere asılırdı. Bu tip okdanlıklar, Orta Asya kôkenli Türk kavimleri tarafından 

binlerce yıl süre ile kullanılmıĢtır. 

Kılıçlar: Greklerce “Akinakez” adıyla tanımlanan, takriben 50 cm. boyundaki demir kılıçlar, 

Ġskitler‟in “millî silahı” olarak kabul edilmekte, Herodot‟un17 verdiği ayrıntılı bilgiye gôre de “SavaĢ 

Tanrısı”nı sembolize eden “kılıç fetiĢi” büyük bir saygı gôrmekte ve “kutsal” addedilmektedir. Kabzaları 

ve kınları altın kakmalı süslerle tezyin edilmiĢ zengin ôrnekler de mevcuttur. Yukarıda değindiğimiz 

gibi, bel kemerine, sol yanda veya ônde asılarak, taĢınmaktadır. Ayrıca, ender de olsa, uzun kılıçlar 

da gôrülmektedir. Yakın dôğüĢ için çok etkili bir Ģekilde kullanıldığı bilinmektedir. 

Mızrak ve Cirit: Bu iki silah, savaĢ ve spor teçhizatı olarak ônem taĢımaktadırlar. Mızrak uçları 

genellikle 10-15 cm. boyunda olup, demirden yapılmıĢlardır. 

Baltalar: Bozkır insanının en eski savaĢ aletlerinden biridir. �zerleri çizgi veya kabartma olarak 

“bozkır hayvan üslubu”nun tipik motifleri veya geometrik desenlerle süslüdür. Küçük altın baltaların 

“soyluluk”, “hanlık”, “beylik” sembolü olduğu bilinmektedir. 

Kalkanlar: Pek revaçta olan bir koruyucu unsur olarak gôrülmez. Ġskit süvarisi, çevikliği ile, at 

üzerinde kendini korumayı yeğlemiĢtir. Ancak, yer savaĢlarında, yakın dôğüĢlerde nadiren 

kullanılmıĢtır. Antik kaynaklardan18 kurganlardan edinilen arkeolojik materyale gôre, oval ya da 

kenarları yuvarlatılmıĢ dôrt kôĢe Ģeklinde olup tahta veya ôrme sazdan yapılmıĢ, üzerlerinede geyik 

ya da sığır derisi kaplanmıĢtır. Oval kalkanlar, ünlü Kul-Oba elektron vazosunda gôrülürler. Solokha 

tarağında ise tipik bir ôrme kalkan gôrülmektedir. Kostromskaya Mogila‟da ise demirden yuvarlak bir 

kalkan bulunmuĢtur. Orta kısmında “Umbo” Ģeklinde, altından iĢlenmiĢ geyik armaları gôrülür. Bu 

armalar “koruyucu”/“apotropeik” bir anlam taĢırlar. Geyik, bozkır mitoslarında -aynen “kurt gibi”- “ôncü 

hayvan” olarak gôrülmekte ve bu tema Hun-Türk devrinde de devam etmektedir. 

Zırhlar: BaĢlangıçta nadir olarak kullanılmıĢtır. En eski ôrneklerden biri Ukrayna‟daki 

kurganlardan birinde bir savaĢçının üzerinde çok iyi korunmuĢ olarak bulunmuĢtur. M.�. 5. yüzyıla 

aittir. Deri baĢlığın üzeri metal pullarla kaplıdır. Bu, gôrüldüğü gibi, kulaklıklıdır ve enseyi 

korumaktadır. 

SavaĢ Taktikleri 

Antik kaynaklarda, Ġskitler‟in “cengaver” karakterlerini yansıtan, “güçlü ve muharip” bir toplum 

olduklarına dair birçok ayrıntılı kayıt mevcuttur. Mesela, Thukydides19 bu konuda Ġskitlerden, ôvgü ile 
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sôz etmekte ve aynen Ģunları sôylemektedir: “SavaĢlardaki cesaretleri ve ordularının sayısı 

bakımından, Ġskitler, Traklardan çok üstündürler. Zira bunlarla ne Avrupa‟da ve ne de Asya‟da, hiçbir 

millet mukayese edilemez. Bunların tümü, tamamen birleĢse bile, Ġskitlerle baĢ edemezler.” 

Mesel� Aristoteles20 ise Ġskitleri, Persler, Traklar ve Keltlerle birlikte -askerî bakımdan- 

karĢılaĢtırmakta ve bunları “üstün cengaver kavimler” olarak nitelemektedir. Ayrıca bu toplum, -

evvelce de değindiğimiz gibi-“atlı okçular” veya “hayalet atlılar” olarak da tanımlanmıĢtır. �ünkü, at 

üzerindeki savaĢlardaki üstün yetenekleri, atlarının sürati ve çevikliği ve de oklarının hedefine vurma 

garantisi hasımlarınca, dehĢetle izlenmiĢtir. 

Ġskitlerin savaĢ taktikleri ile ilgili olarak Herodot‟tan21 Pers kralı Dareios‟un M.�. 513‟teki ünlü 

Ġskit seferi hakkında çok ilginç bilgiler edinmekteyiz. Burada, sôzü geçen seferin tarihi ayrıntıları 

üzerinde durmayacağız. Ancak, savaĢ taktikleri ile bağıntılı olarak Ģu sonuçlara varmak mümkün 

olmaktadır: 

Bozkır süvari birlikleri, süratli atları nedeniyle, büyük bir hareket kabiliyetine sahiptirler. Uzak 

bôlgelerdeki birliklerin süratle, stratejik noktalarda toplandıkları gôrülür. 

Silahların, ôzellikle okların vurucu gücü fazladır: daha ônce gôrdüğümüz üzere, silahlar, at 

üzerinde rahatça kullanılacak Ģekilde yapılmıĢtır. Ağır silah ve teçhizatlar taĢımazlar. 

SavaĢ düzenlerinde, han ve oğulları ve beyler tarafından yônetilen “yan kanatlar” ve “orta” ana 

kuvvet birimleri gôrülür. DüĢmana aniden saldırılar ve süratle geri çekilirlerdi. Onların kaçtığını 

zanneden düĢman birlikleri, peĢlerine düĢer ve geniĢ bozkırda amansız bir kovalamaca baĢlardı. 

Amaç, düĢmanı içlere çekerek fazlaca yormak, yıpratmak ve de yardımcı kuvvetlerle irtibatlarını 

kesmektir. Bu arada, kuyular ve kaynaklar kullanılıĢsız hale getirilir, tarlalar tahrip edilir, kendilerine ait 

yiyecek ve hayvan yemleri, diğer ağırlıklarla birlikte arabalar ve sürülerle gerilere alınırdı. Bôylece, 

yabancı topraklarda ilerleyen düĢman kuvvetleri açlıkla baĢ baĢa bırakılırdı. Bu arada yan yana, hil�l 

Ģeklinde açılan yan kollar, y�ni kanatlar, çevirme harekatına giriĢir ve çembere alınan düĢman 

birlikleri imha edilirdi. Bu kurnazca taktik, �deta yabani hayvan sürülerinin, ôzellikle atların sürülerek 

yoruluncaya kadar koĢturulmasına ve de aniden çember içine alınarak yakalanmalarına 

benzemektedir. Bozkırın bu taktiği Ģüphesiz ki Ġskitlerin günlük yaĢantısı içinde uyguladığı ve ezbere 

bildiği bir hareket tarzı idi. 

Bu savaĢ taktiği ve teknikleri de, binlerce yıl devamla, bütün Türk kavimlerince baĢarı ile 

uygulanmıĢtır. Mesel� 1071‟deki Malazgirt savaĢında, Alp-Arslan‟ın savaĢ düzeni, bunun en güzel 

ôrneklerinden biridir. 

Ġskitlerin Pers kralı Dareios‟un ordularına uyguladıkları bu taktik, binlerce sene sonra Ruslar 

tarafından da ôrnek alınarak Napolyon Bonapart‟a uygulanmıĢ, II. Dünya SavaĢı‟nda da Alman 

orduları aynı nedenlerle hezimete uğratılmıĢlardı. 
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Ġskitlerin bu arada, küçük vurucu timlerle düĢman üzerine yaptıkları devamlı ve yıpratıcı 

hücumlar, “çete savaĢları” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Bu ufak, fakat tesirli darbeler, düĢmanı psikolojik 

bakımdan büyük ôlçüde etkilemektedir. Hunların, Gôktürklerin ve Oğuzların savaĢ tarihlerinde gôrülen 

aynı uygulamalar, bilindiği gibi, bir takım destanlara dônüĢmüĢtür. 

Kimmerlerin Yayılım Alanları 

Kimmerler Proto-Türkler olarak tanımladığımız Ural-Altay kôkenli bozkır gôçebelerinin batı 

kolunu oluĢtururlar. M.�. II. bin yıl baĢlarından M.�. 8. yüzyıla kadar -merkez Kırım olmak üzere- 

Karadeniz‟in kuzeyinde, Avrasya bozkırlarında ve Kafkasya bôlgesinde yaĢamıĢlardır. Bu tarihler 

arasında güney Rusya Tunç çağı kültürlerinin “taĢıyıcıları” ve “temsilcileri” olarak gôrülürler. Bu 

devrenin baĢlarında “doğudan batıya doğru” Kafkasların kuzeyindeki bozkırlarda Donetz havzasına 

yayılmaları, ôzellikle Ukrayna bozkırlarında yaĢayan Hint-Avrupa kôkenli toplumların 

hareketlenmelerine neden olur. M.�. II. bin yılın baĢlarında Akhaların Yunanistan‟a inmeleri, 

kuzeydeki Avrupa bozkırlarındaki bu hareketlerin bir uzantısıdır. M.�. 13.-8. yüzyıllar arasında da 

Kafkasya ve Dinyeper havzasındaki bôlgelere yayılırlar. Bu dônemde ôzellikle Volga boylarından 

gelen “AhĢap Mezar Yapıları” ile tanımlanan Srubna kültürü Pre-Ġskit/Kimmer organik bağlarının 

arkeolojik kanıtlarıdır. �ünkü daha sonraki yüzyıllarda da Kimmer ve Ġskit eserlerinin ayrılmazlığı bilim 

adamlarınca daima konu edilmiĢtir. Kimmer boylarının M.�. 13. yüzyılda batıya doğru yayılmaları -

aynen M.�. II. bin yılın baĢlarında olduğu gibi- Hint-Avrupa kôkenli toplumların yeniden 

hareketlenmelerine neden olur: M.�. 1200 dolaylarında Dorlar Yunanistan‟a, Trak kôkenli diğer 

toplumlarla birlikte Frigler Anadolu‟ya gôç ederler: Anadolu‟nun “karanlık çağları”, baĢka bir deyiĢle de 

belli bir süre sonra en renkli dônemlerden biri olan “Anadolu Demir �ağı” baĢlar. 

Güney Rusya‟daki Kimmerlerle bağıntılı arkeolojik bulguların, M.�. II. bin yıl baĢlarına kadar 

uzanmasına karĢılık, yazılı kaynaklarda adlarının geçmesi ancak M.�. 8. yüzyıldan itibaren baĢlar: 

Antik Grek kaynaklarında Kymmerioi/Kymmerios olarak geçer. Ġlk kez, ünlü ozan Homeros onlardan 

sôz eder.22 Homeros‟a gôre Kimmerler, yer altı tanrısı Hades‟in “ôlüler ülkesi”nin yeraldığı “ıssız 

dünyanın sis ve karanlıklarla dolu bôlgelerinde” yaĢıyorlardı. �nlü coğrafyacı Strabon‟un bu konuda 

yaptığı eleĢtiri ilginçtir.23 “Ozan (Homeros), Kimmerlerin Bosporus Kimmerius‟un kuzeyindeki kasvetli 

yerlerde oturduklarını bildiği için, Hades civarına yerleĢtirmiĢtir. Belki de Ġyonyalıların bu kavime karĢı 

olan derin düĢmanlıkları yüzünden bôyle yapmıĢtır.” 

Herodotos24 ve Strabon25 gibi -Ġskitleri ayrıntılarıyla anlatan- antik çağ yazarları, Kimmerleri 

güney Rusya‟nın ilk sakinleri olarak tanımlamaktadırlar. Antik çağda Kerç Boğazı, “Bosporus 

Kimmerius (Kimmer Boğazı)” adını taĢımakta, Kırım‟da Grek kolonileri olarak gôrülen Kimmerikum, 

Kimmeris, Kimmerike gibi yerleĢmeler ve yer adları bir zamanlar Kimmerlerin bu topraklara egemen 

olduklarını vurgulamaktadır. Kırım adının da Kimmer‟den türediği bilinmektedir. Kimmerleri ve Kırım‟ı 

kapsayan Avrupa Hunları ile ilgili mitoslar tüm ayrıntılarıyla birlikte, Bizans tarihçisi Jordanes 

tarafından nakledilmektedir.26 
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M.�. 8. yüzyılda, takriben M.�. 500 civarına kadar olan devre çok hareketlidir: Kimmerler, 

doğudan gelen Ġskitlerin istila ve baskısı sonucunda, güneye ve batıya doğru çekilerek gôç etmek 

zorunda kalırlar. Gôç edemeyen bazı Kimmer boyları ise, Ġskit egemenliği altında Kırım ve çevresinde 

yaĢamlarını sürdürürler ve zamanla onların içinde eriyerek tarih sahnesinden çekilirler. Antik 

kaynakların bildirdiğine gôre, Taurlar, Toreteler, Dandariler, Psessler, Thteler ve Maotler, Ġskit 

egemenliği altındaki, Kırım ve çevresindeki Kimmer boylarını yansıtmaktadırlar. Kimmer-Ġskit 

mücadeleleri, Türk devletlerinin tarihleri boyunca tanık olduğumuz kardeĢ kavgalarının en eski 

ôrneklerinden biridir. 

Tarihi bakımdan Ġskit istilası, maddesel kültürün geliĢimi yônünden de yeni bir devrin 

baĢlamasına neden olur: Güney Rusya‟nın Tunç �ağı sona erer ve Demir �ağı baĢlar. 

Ġskit Gôçlerinin BaĢlaması 

Ġskit Gôçleri de Orta Asya‟daki, bugünkü Moğolistan ve Türkistan‟da meydana gelen ve uzun 

süren bir kuraklık ve kıtlık devresiyle bağıntılıdır. Otlak sahalarının kuruması, çağdaĢ �in kaynaklarına 

gôre doğu bozkırlarında yaĢayan Hiung-Nu (Hun) kabilelerinin �in‟in kuzeybatı sınırlarına doğru 

kaymalarına neden olur. M.�. 9. yüzyılın sonu ile M.�. 8. yüzyılın baĢlarına ait �in kaynakları 

imparator Suan‟ın bunları püskürterek, batıya yônelttiklerini nakletmektedir. Demekki Ġskitleri, batıya 

Kimmerler üzerine iten ana neden Hiung-Nuların (Hun) bu hareketleridir. (Yine �in kaynaklarının 

naklettikleri “çekirge istil�ları”, bozkırlarda zaman zaman büyük kıtlıklara neden olmuĢ, çekirge 

sürüleri hayvanların tüylerini, yelelerini, kuyruklarını bile kemirerek yemiĢlerdir.) Herodotos‟un27 

kayıtlarında da Ġskitlerin gôçleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri bulmak mümkündür. Kafkas geçitlerini aĢan 

Kimmer gôç dalgaları (Doğu Gôç Kolu), yeni bir yurt edinmek amacıyla, Doğu Anadoludaki Urartu 

Devleti‟nin kuzey sınırlarından baĢlayarak, Anadolu topraklarını istila etmeye baĢlarlar. Kurt Bittel28 

bu konuda aynen Ģu yorumu yapmaktadır: “Kimmerler‟in Anadolu‟yu istilası, kuvvetli bir ihtimalle, Orta 

Asya‟dan kaynaklanmıĢ olan büyük bir gôç hareketinin yan kolunu teĢkil etmektedir. Bu hareket, hiçbir 

zaman bir soygun seferi Ģeklinde değil, aksine, bütün bir halkın mal ve mülkleriyle beraber yaptıkları 

bir gôç olarak nitelendirilebilir. Bunu bu bakımdan, M.�. 13. yüzyıldaki “Deniz Kavimleri”nin haraketleri 

ile karĢılaĢtırabiliriz.” 

Kimmerler, merkezi Kafkasya‟daki Gerusin/Portae Sarmaticae/Daryal Geçidi‟ni ve Osset 

Geçitleri‟ni takip ederek Urartu sınırlarına dayanmıĢlardır. Bu geçitler binlerce yıldan beri, günümüz 

dahil, ulaĢım ve askerî harekat bakımından ônem taĢıyan yegane “doğal geçit” ve “tarihi yollar”dır. 

Kimmerlerin ardından Ġskitler gelmektedir: Herodotos‟un ifade ettiği üzere, Kimmerleri takip eden 

Ġskitler -yollarını ĢaĢırarak- Kafkasları doğudan dolaĢmıĢlar, Hazar Denizi kıyılarını takiben Derbent-

Demirkapı geçidi üzerinden Azerbaycan ve Ġran‟daki Medya topraklarına ulaĢmıĢlardı. �ağdaĢ Asur 

çivi yazılı kaynaklarında da bu olaylar hakkında ayrıntılı bilgiler mevcuttur: Asur casusluk ôrgütünün 

baĢında bulunan veliaht prens Sanherib, babası ünlü Asur kralı II. Sargon‟a raporlar gôndererek, 

Kimmerler‟in Urartu topraklarına yayıldıklarını ve Urartuların ağır yenilgilere uğradıklarını 
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bildirmektedir.29 Urartu kralları I. Argisti (yaklaĢık olarak M.�. 785-760) ve II. Sarduri‟ye (YaklaĢık 

olarak M.�. 760-730) ait bazı Urartu yazıtlarından anlaĢıldığına gôre, Kimmer gôç ve istil�sından 

takriben 50 yıl kadar ônce -�ıldır ve Gôkçe Gôl arasındaki “ĠĢ-qi-GU-lu ülkesi”/Leninakan bôlgesinde- 

Kimmerlerle Urartular komĢu duruma gelmiĢlerdi. �zellikle II. Sarduri, Kura Havzasını kapsayan 

“Guriania ülkesi”nden ve buradaki karıĢıklıklardan sôz etmektedir.30 

Adları 

Asurlular Kimmerler‟i “Gimirrai”, Ġskitleri “Ġskuza/Asquzai” olarak adlandırmıĢtır. Urartularsa 

Kimmer ve Ġskitleri “ĠĢqigulu” adıyla tanımlamaktadırlar.31 Grek kaynaklarında “Skyt”, Persçe gibi 

doğu dillerinde ise “Sak”; ya da baĢka ôrneklerde olduğu gibi “Saka”, “Caha” gibi adlarla tanınırlar. Bu 

bilgiler daha sonra Kutsal Kitaplara yansımıĢtır: Anadolu‟ya Kuzeyden gelen diğer toplumlarla birlikte 

adları geçmektedir ve bunlar Nuh Peygamberin oğlu Yafes‟ten türemiĢlerdir (Ahdi Atik/Tevrat, 

Genesis 10; Ezekiel 38,6: “Gomer”=Kimmer; “Askenaz”=Ġskit). Bunlarla ilgili olarak -Ġslamî ve Ġran 

tesirli- Türk mitoslarındaki (=Oğuz-nameler ve Han-name) “Gog-Magog” ve “Ye‟cüc-Me‟cüc” 

hakkındaki ilginç yorumları ve bilgileri Zeki Velidi Togan32 ve Bahaeddin �gel‟in33 eserlerinde 

topluca bulmak mümkündür. 

Akadca ĠĢquzai adında da -quz-,-quzai- o dônemki “Oğuz” adının arkaik sôyleyiĢinin, çivi 

yazısındaki Ģekli olduğu Ģüphesizdir. Tarihi bir gerçek olarak da Ģunu vurgulamak istiyoruz: 

“Ġskit”/“Saka” adları “Türk” adı ile eĢdeğerdedir. Ġskitler, Eskiçağ‟da “politik güç” olarak tarih 

sahnesinden çekildikleri h�lde, Orta �ağ‟da, mesel� Bizans kaynakları, Ġsl�miyet‟i henüz kabul 

etmemiĢ olan Türk toplumlarından, Türk boylarından “Ġskit” adıyla sôz etmektedirler. Ġsl�miyet‟i kabul 

edenler ise kendi adlarıyla anılırlar. Bu ayrım bizce, çok anlamlıdır. Benzer ôrnekleri çoğaltmak 

mümkündür. Daha sonra da, mesel� 17. ve 18. yüzyılın ünlü Boğdan voyvodası Dimitri 

Kantemiroğlu‟nun kaleme aldığı Osmanlı Tarihi‟nde Kırım Tatarları ile Ġskitler‟in aynılığı hakkındaki 

yaklaĢımları dikkat çekicidir. ya da Baron de Todt‟un Kırım Han‟ın ôlümü hakkında naklettikleri çok 

ônemlidir. 

Sôzü edilen dônemin en güçlü devletlerinden olan Asur‟un yanı sıra Anadolu‟da Urartu, Frig ve 

Lidya devletleriyle Ġyonya Ģehirlerini dehĢet içinde bırakan Kimmer akınları ôzellikle Anadolu‟nun 

siyasi yapılanmasında büyük değiĢikliklere neden olmuĢtur. Urartu Devleti, büyük sarsıntılar geçirir: 

Bir taraftan kuzeyden gelen Kimmer gôç ve akınları, diğer taraftan Asur kralı II. Sargon‟un (M.�. 721-

705) M.�. 714‟teki ünlü 8. seferinin ağır darbeleri karĢısında Urartu kralı I. Rusa (yaklaĢık olarak M.�. 

730-714) baĢkent TuĢpa‟da intihar eder.34 

Urartu kralı II. ArgiĢti (yak. ol. M.�. 714-685) kuzeye yônelerek Kimmer akınlarını ônlemeye 

çalıĢır, ancak M.�. 707‟de ağır yenilgiye uğrar. Onu takip eden Urartu kralı II. Rusa (yak. ol. M.�. 

685-645) ise akıllıca bir politika izler, dalgalar halinde Urartu topraklarında ilerlemekte ve yayılmakta 

olan Kimmer boyları ile anlaĢır, ezeli düĢman Asur‟a karĢı ittifak yaparak bir kısım Kimmer boylarını 

Urartu topraklarında isk�n ettirir ve bunların yerleĢmelerini sağlar. Bu arada Asur sınırlarında 
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Kimmerlerle yapılan bir savaĢta ünlü kral II. Sargon hayatını kaybetmiĢtir. Urartu kralı II. Rusa‟nın 

müttefiki olan Kimmerler‟in ana gôç kolu ise batıya doğru yônelmiĢ ve Frig devleti egemenliğindeki 

topraklara doğru ilerlemeye baĢlamıĢtır. 

Bu olayları takiben M.�. 677 civarında, TeuĢpa adlı liderlerinin yônetimindeki Kimmer akıncıları 

-Konya Ereğlisi dolaylarındaki- Hubusna yôresinde yenilgiye uğratılır. Kral Asarhaddon‟un (M.�. 686-

669) yônetimindeki Asur‟un bu baĢarısı -muhtemelen- Kimmerler‟in Toros geçitlerini aĢarak �ukurova 

bôlgesine yayılmalarını ônlemiĢtir.35 Kral Asarhaddon, saltanatı süresince Kimmer tehlikesinin 

korkusu ve baskısı altında yaĢamıĢtır. Bu ünlü Asur kralının güneĢ tanrısı ġamaĢ‟a yônelttiği -politik 

kapsamlı- duaları ve yalvarıĢları bu duygularını açıkça yansıtmaktadır: Asarhaddon bu cengaver 

bozkır akıncılarından “cehennemin doğurduğu” diye sôz eder, Kimmer lideri TeuĢpa‟yı da “kuzeyli 

düĢman” “Umman Manda” adıyla tanımlar.36 Bu arada Kimmerlerin, Asur‟un vasali olan -Toroslar ve 

�ukurova yôresindeki- Hilakku devletiyle anlaĢma yaptıkları gôrülür. Asur kralı, akabinde Hilakku‟yu 

cezalandırmıĢtı.37 

Kimmerlerin HubuĢna yôresindeki yenilgiden fazlaca etkilenmedikleri anlaĢılmaktadır: Doğu Gôç 

Kolu‟na mensup boylar, M.�. 7. yüzyılın baĢlarında Frigya egemenliğindeki topraklara yayılarak, istila 

etmiĢlerdir: (Eusebios‟a gôre M.�. 696/695; Julius Africanus‟a gôre ise M.�. 676‟da) Frig baĢkenti 

ünlü Gordion kuĢatılarak ele geçirilmiĢ, tahrip edilerek yağmalanmıĢ ve efsanevi kral Midas (Asur 

kaynaklarında: Mita) “boğa kanı içerek intihar etmiĢtir.”38 

Gordion‟da, Midas‟ın gômüldüğü en büyük kralı tümülüste -altın hariç- çok değerli ôlü hediyeleri 

bulunmuĢtur. Ġleri sürülen bir gôrüĢe gôre Kimmerler, Midas‟ın tüm altınlarını yağmalayarak 

beraberlerinde gôtürmüĢlerdir. Bu nedenle Midas‟ın tümülüsünde altın yoktur. En gôrkemli ve güçlü 

çağını yaĢayan Frig devletinin ani yıkılıĢı ve Anadolu‟daki politik güç ve etkinliğini kaybediĢi -istila 

haline dônüĢen- Kimmer gôçünün ne çapta olduğunu açıkça yansıtmaktadır. 

Anadolu‟da Kimmer Bozkır  

Devleti 

Frig devletini yıkan Kimmerler, batı yônde Lidya devletinin sınırlarına dayanmıĢtır. Yakın 

geçmiĢte Frig devletinin egemen olduğu topraklar, ôzellikle Ġç Anadolu bozkırları, artık bir anlamda, 

Kimmer Anadolu Bozkır Devletinin hakimiyet alanındaki bôlgelerdir. Ana gôç kolunu oluĢturan Kimmer 

boyları, bozkır-gôçebe geleneklerini devam ettiren, kabile ve boy teĢkilatına dayanan bir politik güç, 

Kimmer Anadolu Bozkır Devleti dediğimiz birliği tesis ederler. Bu organize güç yaklaĢık bir yüzyıl 

boyunca Eski Anadolu‟nun tarih sahnesinde ônemli roller oynamıĢtır. Bu gücün varlığı, gün geçerek 

çoğalan arkeolojik bulguların yanında yazılı kaynakların analizinden elde edilen sonuçlar, siyasi 

antlaĢmalar ve de saptayabildiğimiz filolojik yaklaĢımlarla birlikte diğer ôğeler bunu açıkça 

kanıtlamaktadır. Julius Lewy ve Kurt Bittel gibi bazı eski kuĢak bilim adamları -gôrüĢümüze tam 

uymamakla birlikte- Orta Anadolu‟da ôrgütlenmiĢ bir Kimmer devletinin varlığını kabul 

etmektedirler.39 
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Bu arada bazı boylar, Orta Anadolu‟dan kuzeye-Amasya yôresindeki Paplagonia bôlgesine 

yônelerek, kuzeye açılan doğal tarihi yolu takiben Karadeniz sahillerine ulaĢırlar.40 �ok yakın bir 

geçmiĢte Amasya‟da GümüĢhacıkôy‟de bir rastlantı sonucunda bulunan bir alçak kurgan, kaçak 

kazılar sonucunda tahrip edilerek, yağmalanmıĢtır: Ġnsan ve at gômüsünü muhafaza eden bu 

mezarda, ôlü hediyesi olarak uzun demir kılıç, tunç balta, gem parçaları ve mahmuzlu tipik ok uçları, 

geleneksel ôlü hediyelerini oluĢturmaktadır. Kurtarılabilen eserler Amasya Müzesi‟ne getirilmiĢtir.41 

GümüĢhacıkôy‟ün daha ônceki bir adının da “Kımerî” oluĢu çok anlamlı ve dikkat çekicidir. 

Antik Kaynaklara gôre, Miletos‟un Karadeniz sahillerindeki güçlü bir kolonisi olan Sinope (Sinop) 

tahrip edilir, “Oikist/Kurucu” Abrondas ôldürülür ve Yunanlı kolonistler geçici bir süre için yarımadadan 

sürülürler ve bazı Kimmer boyları bu yôrede yerleĢir.42 

Amazonlar Kimdir? 

Antik Grek ve Roma/Latin kaynaklarında Sinop‟un doğusundaki “Themiskyra” bôlgesi, baĢka bir 

deyiĢle de Amisos‟un (Samsun) doğusunda uzanan Thermodon/Terme çayı havzası ve dolayları 

Amazonların yaĢadıkları topraklar olarak gôsterilir.43 Aynen GümüĢhacıkôy‟de olduğu gibi, bir 

rastlantı sonucunda eski eser kaçakçılarınca bulunan ve yağmalanan iki alçak kurgan ve içindeki çok 

zengin ôlü hediyeleri, antik kaynaklar dıĢında, bu insanların bu bôlgede gerçekten de yaĢadıklarını 

kanıtlayan çok seçkin arkeolojik bulgulardır.44 Gerçekte -bozkır gôçebe kültürünün ve geleneklerinin 

ve de çok eski bir Türk tôresinin gereği olarak- at üzerinde savaĢan Kimmer ve Ġskit kadınları ve 

kızları, Karadeniz sahillerini iskan eden, Yunanlı kolonistleri bir anlamda dehĢet içinde bırakmıĢ ve 

bunlar -çeĢitli yôrelerde- birer mitos haline dônüĢerek Antik çağ kaynaklarında ve devamında yer 

almıĢ ve saygı gôrmüĢlerdir. Bilindiği gibi Amazonlarla ilgili sahneler Antik Grek sanatında ôzel bir yer 

tutmaktadır. Tarihi gerçek olarak Ģu sonuç bizce çok ônemlidir: Ġster Eski Anadolu‟da ve ister 

Kafkasya‟da ve diğer yôrelerde nerede bir Kimmer ya da Ġskit gôçü ya da istil�sı varsa, orada 

muhakkak bir Amazonlar Efsanesi ve ôyküleri çıkar. Bu bir rastlantı değildir. 

Kimmerler Karadeniz bôlgesinde, doğuda Trapezus‟a/Trabzon, batıdaysa Herakleia Pontika‟ya 

(Karadeniz Ereğlisi) kadar yayılırlar: Trabzon yakınındaki AğırmıĢ Dağ‟ın antik çağda Kimmerius Dağı 

adını taĢıması da ilginç bir kanıttır.45 Antik kaynaklara gôre batıdaki Herakleia Pontika/Karadeniz 

Ereğlisi, “Mariandynoi” kabilesinin topraklarında kurulmuĢ olan bir Megara kolonisidir. Balkanlar 

üzerinden gelen “Mariandynoi” kabilesinin, efsanevi Ģefi olarak sôzü edilen “Heros Kimmerios” -aynen 

Amazon efsanelerinde olduğu gibi- bu temaların en güzel ôrneklerinden birini daha oluĢturmaktadır. 

Tarihî gerçek olarak bazı Kimmer boyları bu yôrede yaĢamıĢlar ve Sinop‟ta olduğu gibi Grek 

kolonistlerle savaĢmıĢlardır.46 Ayrıca, yukarıda değindiğimiz üzere Batı Karadeniz bôlgesinde 

yaĢamıĢ olan Trak kôkenli “Mariandynoi” kabilesi, mitolojik bir anlatımla Kimmerlerle bağıntılı 

gôsterilmiĢtir.47 Bu mitosla ilgili olarak ünlü “François Vazosu” üzerinde “Mariandynoi” kabilesinin 

atası “Heros Kimmerios” ok atan tipik bir bozkır savaĢçısı Ģeklinde resmedilmiĢtir.48 Bu figürün 

yanındaki ünlü “Toxamis” de, aynı kıyafet ve techizatla ok atmaktadır. Toxamis adının -en yakın 

olarak- “ToktamıĢ” adıyla çağrıĢım yaptırdığını ifade etmek isteriz. Kimmerlerin Karadeniz bôlgesinde 
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yayılması bu yôredeki bazı küçük yerleĢim gruplarını etkilemiĢ, bu toplumlar, daha gerilere, dağlık 

bôlgelere çekilmek zorunda kalmıĢlardır. 

Doğu Gôç Kolu olarak adlandırdığımız Kimmer ana gôç kolunun bu hareketleri bôylece 

süregelirken, doğuda da olaylar hızla geliĢmektedir. Urartu topraklarında yaĢayan ve onların müttefiki 

olan Kimmer boyları bir takım politik giriĢimlerin içinde gôrülürler. Gerçekte bu olaylar, Ġran‟daki 

Medler‟in �nasya dünyasında yeni bir politik güç olarak ortaya çıkmalarıyla bağlantılıdır.49 Medler, 

Asur kralı Asarhaddon‟a karĢı Kimmer, Mannai ve diğer bazı toplumlarla birlikte güç birliği yaparlar,50 

bu güçler tümüyle Asur‟a karĢı harekete geçmiĢtir. 

Bu olaylar süregelirken, �nasya dünyası yeni bir istil�ya uğrar, yukarıda da değindiğimiz üzere 

Azerbaycan ve Medya‟ya yayılan Ġskit dalgaları �nasya dünyasını tehdit etmeye baĢlar; nerdeyse 

Mısır kapılarına kadar dayanırlar. �nce de vurguladığımız gibi kral Asarhaddon, bu kudretli Asur 

kralının tanrı ġamaĢ‟a yalvararak veya akıl danıĢarak her türlü kehanete baĢvurması ve bu bozkır 

savaĢçıları karĢısında duyduğu “batıl korkulardan” kurtulmaya çalıĢması, gerçek anlamda Kimmer ve 

Ġskitlerin �nasya‟daki askeri ve politik güçlerini açıkça kanıtlamaktadır. Asarhaddon, hemen tüm 

saltanatı boyunca, devamlı olarak Kimmer ve Ġskit akınlarının korkusu altında yaĢamıĢtır. 

Urartu kralı II. Rusa‟nın-Kimmerlerle olduğu gibi-akıllıca bir politika izleyerek, Ġskitlerle anlaĢma 

yaptığı gôrülür.51 Bu kez Ġskit akınları doğrudan Asur sınırlarına yônelir.52 Ancak M.�. 674 yılı 

dolaylarında yapılan bir savaĢta Asarhaddon tarafından mağlup edilirler.53 Oysa Asarhaddon 

Ġskitlerin Asur için gerçek bir tehlike olduğunu sezmiĢtir: �ünkü Asur sınırları sadece Ġskit akıncıları 

tarafından tehdit edilmekle kalmamıĢ, bu yeni, tehlikeli ve güçlü düĢman, Asur karĢıtı bazı toplumları 

müttefik yaparak, onları Asur‟un boyunduruğundan kurtarma çabalarına giriĢmiĢtir.  

Asarhaddon onları yenilgiye uğratmasına rağmen anlaĢma yoluna gitmiĢ, Ġskit hakanı 

Bartatua‟nın isteği üzerine kızlarından birini, bir prensesi ona eĢ olarak vermiĢtir.54 Ġskitlerle -kan 

bağlarına dayanan- bir anlaĢma yapması, Asur devletinin aynı zamanda Urartu‟ya ve de Kimmerlerin 

dolaylı desteği ile kurulan Med devletine karĢı bir ônlemdir. 

Asur çivi yazılı metinlerindeki Akadca yazılım Ģekli ile Bartatua, Herodotos‟un (I, 103) Madyes‟in 

babası olarak tanımladığı -Grekçe yazılımıyla- Protothyas‟dır. Madyes, Türk destanlarında “Alp Er 

Tunga”, Ġran destanlarında ise “Afrasyab” adlarıyla gôrülmektedir.55 

Bu arada Urartu kralı II. Rusa, Doğu Anadolu‟da Kimmerlerle birlikte bir askeri sefer düzenler: 

Asur ve Urartu devletleri arasında uzun süredir çekiĢme konusu olan Diyarbakır yôresindeki ġupria 

bôlgesinde büyük karıĢıklıklara neden olur,56 ancak Asarhaddon‟un M.�. 673-672 dolaylarındaki 

“ġupria Seferi” bu konunun Asur devleti lehine sonuçlanmasını sağlar.57 

Kimmer-Lidya ĠliĢkileri 

Kimmer bozkır devletinin varlığı, en çok-batı komĢuları olan-Lidya‟yı huzursuz etmiĢtir: Friglerin 
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bir zamanlar hakim oldukları topraklara yayılan ve gittikçe güçlenen Kimmer boyları bir süre sonra batı 

komĢuları Lidya devletinin sınırlarına dayanırlar. Bu saldırılar, Lidya devletinin toprak bütünlüğünü 

zaman zaman tehlikeye düĢürmüĢ ve hatta Frig devleti gibi yıkılmalarına ramak kalmıĢtı. Lidya‟ya 

yônelen ilk Kimmer akınları Gyges dônemine rastlar. Bu dônemde Lidya kralı Gyges (Asur 

kaynaklarında Gugu) Kimmer tehlikesine karĢı Asur devletiyle yakınlaĢma politikası güder ve Asur 

kralı Asurbanipal‟den yardım ister: Asur kralı aynen Ģunları sôylemektedir “Gugu ayaklarıma 

kapandı”.58 M.�. 660/657 dolaylarındaki ilk Kimmer akınlarına karĢı koyabilen Lidya kralı, bu arada 

esir aldığı, iki Kimmer beyini zincire vurarak Ninive‟ye gôndermiĢ ve Asurbanipal‟e olan Ģükran 

borcunu ôdemiĢtir.59 Asur çivi yazılı kaynakları kral Gyges‟in/kendi deyimleriyle Gugu‟nun bu zaferini, 

Asur yardımına bağlamaktadırlar. Ancak, bu yardımın nasıl olduğu bilinmemektedir. Kimmerler 

karĢısında kendini güçlü hisseden kral Gyges, Asurla olan bağlantılarını keser ve hatta Asurbanipal‟e 

karĢı cephe alır. Sonuçta -Lidya kralının bu vefasızlığına ve dônekliğine çok üzülen- Asur kralının 

tanrılarına yaptığı ünlü “beddua”sı yerini bulur ve Kimmerler ikinci kez Lidya topraklarına saldırırlar: 

M.�. 652 yılında -akropol y�ni yukarı Ģehir dıĢında- baĢkent Sardes ele geçirilir, tahrip edilerek 

yağmalanır ve kral Gyges ôldürülür.60 

Bu olaylar zinciri Anadolu‟daki Kimmer siyasi tarihi bakımından büyük bir ônem taĢır: Yakın 

geçmiĢte en parlak dônemlerini yaĢayan Urartu kralı I. Rusa, ünlü Asur kralı II. Sargon, Frig kralı ünlü 

Midas gibi kral Gyges‟te aynı kaçınılmaz sonu paylaĢmıĢtır. Tüm bu olaylar -yakın bir süre sonra- 

Ġyonya bôlgesinde de devam edecek benzerleriyle birlikte analiz edildiğinde bozkır savaĢçılarının 

güçlü bir Ģekilde organize edildikleri ve de savaĢ sanatındaki geleneksel üstünlüklerini 

belgelenmektedir. 

Kimmer Batı Gôç Kolu ve  

Trako-Kimmerler 

Bu sıralarda, Güney Rusya bozkırlarından Ġskitler tarafından sürülmeye devam edilen 

Kimmerlerin Batı Gôç Kolu Avrupa içlerine kadar yayılır: Orta Avrupadaki bunlarla ilgili arkeolojik 

malzeme -bazı batılı bilginlerce- Trako-Kimmer buluntuları adı altında tanımlanmaktadır. Akabinde 

Ġskitlerin Macaristan ovalarını da istila etmeleriyle, takriben M.�. 500 yılı dolaylarında politik güç 

olarak, tarih sahnesinden silinirler.61 

Batı gôç kolundan ayrılan bazı boylar, güneye yônelirler ve Romanya-Bulgaristan ovalarına 

yayılırlar. Ancak Ġskitlerin Tuna bôlgesine sarkmaları Kimmerleri yeniden gôçe zorlar: M.�. 7. yüzyılın 

ortalarında aynı baskıya maruz kalan -Trak boylarından- Thynler, Bithynler, Trerlerle birlikte boğazları 

geçerek, Anadolu topraklarına girerler.62 Bu yeni gôç dalgaları güneye Ġyonya bôlgesine yônelmeden 

ônce �anakkale Boğazı‟nın Asya sahillerinde ve hinterlandında dolanırlar. �anakkale‟de Nara Burnu 

üzerindeki Abydos kenti kuĢatılır, ve bazı kentler haraca bağlanır, bu arada da Edremit Kôrfezindeki 

Antandros ele geçirilir.63 Bazı antik kaynaklara gôre Kimmerler orada uzun süre yaĢamıĢlardır ve bu 

nedenle de bu Ģehir antik çağda uzun bir süre “Kimmeris” adıyla anılmıĢtır.64 



  919 

Batı Anadolu‟ya inmeye baĢlayan yeni gôç dalgası, Lidya‟nın bu yôrelerde toprak kaybına 

neden olur. Aynı zamanda da batıdan Lidya üzerinden gelen Ġyonya‟ya yônelen ana Kimmer 

kuvvetleriyle birleĢir: Asur ve Grek kaynaklarına gôre, bu sıralarda Kimmer bozkır devletinin baĢında 

Dugdamme (Akadca)/Lygdamis (Grekçe) bulunmaktadır. 

Gyges‟ten sonra Lidya tahtına çıkan Ardys, babasının ôlümüne neden olan Kimmer akınlarının 

dehĢetini yaĢamıĢtır. Bu nedenle -babası gibi- Asur‟a yakınlaĢma politikası güder ve yardım ister 

(ARAB, II, no. 785): Ancak Asur kralı Asurbanipal‟in yardım edip etmediği bilinmemektedir. �ünkü 

babasının kaypak politikası nedeniyle bozulan Asur-Lidya diplomatik iliĢkileri, muhtemelen büyük 

tavizlere rağmen sonuç vermemiĢ ve Asur, Lidya aleyhine geliĢim gôsteren Kimmer akınlarına seyirci 

kalmıĢtır. Kısa bir süre ônce, takriben M.�. 648-646 arasında, Kimmer beyi Dugdamme, Asur kralı 

Asurbanipal ile bir antlaĢma yapmıĢtır. Kimmer beyinin “yemin ederek” sôz verdiği bu antlaĢma, 

kuvvetle muhtemeldir ki, bir “saldırmazlık paktı” niteliğindedir. BaĢkent Sardes, M.�. 645 dolaylarında 

ikinci kez kuĢatılarak -yine akropol hariç- amansızca tahrip edilmiĢ ve Ardys güç durumda kalmıĢtır. 

Ancak kral Ardys‟in akropole çekilerek, bu akınlara karĢı koyabilmesi takdiri Ģayandır.65 

Ġyonya Bôlgesine Kimmer  

Akınları 

�ok geçmeden Ġyonya kentleri de aynı yazgıyı paylaĢırlar.66 Kallinos gibi ünlü Ģairler -gençlerin 

korkaklığını yererek- coĢkulu mısralarla Ġyonya halkını, eli silah tutanları Kimmerlere karĢı 

mücadeleye çağırmıĢlardır. M.�. 644/643 dolaylarında ünlü Ephesos/Efes Ģehri kuĢatılır, güçlü 

surların gerisine çekilen halk, Ģehri savunur. Ancak sur dıĢında kalan, Grek dünyasının kutsal 

merkezlerinden biri olan, ünlü Artemis Tapınağı yakılarak tahrip edilir.67 Magnesia ise, hemen bu 

olayın ardından hücuma uğramıĢ, ele geçirilerek yağmalanmıĢtır.68 Priene ve Didyma gibi diğer ünlü 

merkezler de bu yağmalamadan paylarını almıĢlardır. British Museum‟daki Klazomenai lahdinde, 

Kimmerlerle Ġyonyalılar‟ın mücadeleleri çok canlı bir Ģekilde resmedilmiĢtir. �zellikle bozkır 

savaĢçılarıyla birlikte savaĢan kôpekler ilginçtir. Kimmer akınları, tarihsel süreç olarak Ġyonya 

kentlerinin ekonomik ve kültürel geliĢimlerini bir süre geriletmiĢ, ancak Kimmer tehlikesinin 

geçiĢtirilmesinden sonra güçlenmelerine neden olmuĢtur. �ünkü Kimmerlerin bu bôlgedeki akınları 

geçicidir, büyük ganimetler elde ettikten sonra geri dônmüĢlerdir, denize ulaĢmanın da onlar için bir 

ônemi yoktur! Oysa Kimmer tehlikesinden sonra Ġyonya Ģehirleri, Lidya‟nın tehditlerine karĢı 

koyabilecek duruma gelmiĢler ve de “kolonizasyon hareketleri”ni hızlandırmıĢlardır.69 

Sonun BaĢlangıcı 

Kimmerlerin -bilinen- en son ve güçlü akınları �ukurova bôlgesi üzerinedir: Hatırlanacağı gibi 

Kimmer lideri Dugdamme‟nin Asur kralı Asurbanipal ile bir saldırmazlık anlaĢması yaptığına 

değinmiĢtik. Oysa bir süre sonra Gülek Boğazı‟nı aĢarak M.�. 630 dolaylarında �ukurova‟ya inen 

Kimmer güçleri Tarsos/Tarsus ve Anchiale‟ye kadar ilerlerler. Ancak Kilikya kralı Syennesis tarafından 

dağıtılarak mağlup edilirler. Dugdamme‟nin ôlümü70 Kimmerler arasında -kan dôkmeye varan- 
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kargaĢalık yaratır ve bu da kesin mağlubiyetlerine neden olur. Dugdamme‟nin yerine oğlu 

Sandaksatru geçer, yenik düĢen Kimmer akıncıları geri dônerler. Orta Anadolu‟daki Kimmer 

egemenliğinin ve gücünün sonu yaklaĢmaktadır. 

Güçlü Lidya kralı Alyattes bu olaylardan sonra Kimmerleri mağlup ederek, doğuya doğru, 

Kızılırmak‟ın ôtesine sürer.71 Bu sıralarda da �nasya‟daki güç dengesi bozulmuĢ, Kyaxares‟in 

ônderliğinde -Ġskitler‟le birleĢen- Medler M.�. 612‟de Asur Ġmparatorluğu‟nu yıkmıĢtır. Akabinde Urartu 

Devleti‟ni de yıkan bu yeni güç, M.�. 591 yılında Kızılırmak‟a dayanmıĢtır. Ġran‟daki Medler‟in 

güçlenmesiyle Herodotos‟un72 “28 yıl” olarak belirttiği �nasya‟daki Ġskit hakimiyeti de sona ermiĢtir.73 

Gerçekte Urartu Devleti Ġskit akınlarıyla yıkılmıĢ, son darbe ise Medler tarafından vurulmuĢtur. 

Mesel�, ünlü Urartu kalesi Sardurihinili/�avuĢtepedeki yoğun tahrip tabakaları içinde ele geçirilen çok 

çeĢitli Ġskit buluntuları, at koĢumları veya hayvan üslubuyla bezeli kemik at koĢum parçaları ve sayısız 

mahmuzlu ok uçları gibi çok değerli arkeolojik bulgular bu tahribatın kimler tarafından yapıldığını 

açıkça kanıtlamaktadır.74 

Bilindiği gibi Lidya devleti ile Medler arasındaki savaĢ beĢ sene sürer (M.�. 590-585). �nlü 

bilgin Thales‟in ônceden bildirdiği gibi güneĢ tutulması olur, savaĢan güçler bunu “tanrıların gazabı ve 

uyarısı” olarak yorumlayarak çarpıĢmalara son verirler: M.�. 585‟te yapılan antlaĢmayla Kızılırmak 

Lidya ve Medler arasında sınır kabul edilir,75 Anadolu bu iki devlet arasında bir anlamda 

paylaĢılmıĢtır. Bu süre zarfında da bu iki güç arasında kalan Kimmer boyları da Anadolu‟daki 

etkinliklerini de yitirerek tarih sahnesinden çekilirler. 

Ayrıca, Elazığ-NorĢun Tepe‟deki -kurban edilen- at gômülerinin yanında bulunan kartal baĢlı 

gem; Gordion‟da at gômüleri ve at-koĢum süslerinin yanı sıra, “tavĢanı kaçıran kartal” motifli kemik 

pl�ket; Sardes‟te, Ephesos‟ta Boğazkôy‟de bulunan “bozkır hayvan üslûbu”nun ilginç ôrnekleri gibi 

nice benzer eserler, ôzellikle Kimmer ve Ġskit tahrip tabakalarının içindeki buluntuların birkaçıdır.76 

Sonsôz 

Kimmer ve Ġskitler‟in “Türk” kôkenli olduklarına dair birkaç ônemli hususu da belirtmek 

arzusundayız: 

M.�. 750-550 arasındaki “Grek Kolonizasyonu”nun büyük bir yayılımını oluĢturan 

Karadeniz‟deki hareketlerinden çok ônce, Akhalı denizciler Güney-Doğu Karadeniz sahilindeki Batum 

civarına, Kolkhis bôlgesine ulaĢmıĢlardı. Kafkasya‟daki “Altın Post”u ele geçirmek için düzenlenen 

ünlü macera, Argonautlar‟ın “Argo” gemisiyle yaptıkları müthiĢ serüven, “Tek gôzlü devlerle 

mücadeleleri, Kyklop Polyphemos‟un gôzünün kôr ediliĢi vs.”, bizim “Tepegôz Efsanesi” olarak 

bildiğimiz ôykünün aynısıdır. Veya Lidya tarihi araĢtırılırken, Kırgızlar‟ın ünlü “Manas Destanı” 

karĢımıza çıkar. 

X. Millî Türkoloji Kongresi (25-27 Eylül-Ġstanbul 1998) ve VII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (8-

12 Kasım 1999) toplantılarında, büyük bir onur duyarak açılıĢ bildirisi olarak sunduğumuz 
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“Herodotos‟ta Oğuz Kağan Destanı” baĢlıklı bildirimiz, seçkin bilim adamları olan, Türk dünyasının ve 

ilgili yabancı meslektaĢlarımızın üzerinde büyük bir etki yaratmıĢ ve takdir toplamıĢtır. Ayrıntıları ile 

yayına hazırladığımız bu çalıĢmamızın -yukarıda değindiğimiz toplantılarda sunduğumuz-“eĢleĢtirme” 

çizelgemizi, dikkatinize sunuyoruz. 
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Sakalar / Prof. Dr. Igor Vasilyeviç P’yankov [s.611-619] 

Novgorod Devlet �niversitesi / Rusya 

Eski Yunanca (S˝kai), Latince (Sacae), eski Farsça (Sak#), eski Hintçe (Sakas) ve eski �ince 

(Se, eski ifade Ģekli Sak) yazılmıĢ kaynaklarda “Saka” halkının ismine rastlamaktayız. Fakat, ismin 

kôkeni ve anlamı kesin olarak tespit edilememiĢtir.1 

Sakalar, M.�. 6-2. yüzyıllarda geniĢ dağlık bôlgelerde, TyanĢan ve Pamir-Alay civarında, 

yaĢamıĢlardı. Fakat, M.�. 2. yüzyılda burada, yeni halkların akını sonucu, Sakalara ait bôlgeler hızla 

azalmaya baĢlamıĢ ve onların ônemli bir bôlümü Orta Asya‟nın batısına, Ġran yaylalarının doğusuna 

ve Kuzey Hindistan‟a, gôç etmek zorunda kalmıĢtı. 

M.�. 6. yüzyılda, ilk kez Sakaların simasında bozkır halklarıyla karĢılaĢan Persler, diğer benzer 

halkları, Orta Asya‟nın batısındaki Massagetleri ve Karadeniz civarındaki Ġskitleri de onların adıyla 

adlandırmıĢlardı. Perslerden elde ettikleri bilgilere dayanarak, Yunanlılar da, gerçekte Sakalarla hiçbir 

iliĢkisi bulunmayan halkları Saka olarak adlandırmıĢlardı; ôrneğin, Ermenistan‟da, Ponta bôlgesindeki 

Sakalar.2 Gôrüldüğü üzere bazen “Saka” adı geniĢ anlamda da kullanılmıĢtır. 

Saka halkı, birkaç boy ve boy birliklerini içine alan karıĢık bir etnik birlikti. Amirgi Sakaları olarak 

adlandırılan Sir-Derya Sakaları, daha çok bilinen bir gruptu. Ġsimlerindeki esas unsur, Yunanlıların, 

Amyrgioi ve Umurga Ģeklinde kullandıkları isimlerden de anlaĢıldığı üzere “murg”dur. Fakat, Persler 

bu Sakaların gelenekleri üzerindeki izlenimlerine dayanarak onları, “Haumavarga Sakaları”, yani 

“Haumu içen Sakalar” olarak adlandırmıĢlardı.3 

Ahameni dôneminin sonlarına doğru Persler, Hares Mitilen‟in (Fr 5, Jacoby) anlattığı rivayete 

dayanarak, hükümdar Omarg‟ın (Omarges, bu isim, Haumavarga boyunun ismine benzemektedir) 

halkının, daha Gistaspa ve Zariadra (Ġran destanında isimleri geçen KuĢtasp ve Zarer) zamanında, 

Tanais (Sir-Derya) nehrinin ôtesinde yaĢadığını düĢünüyorlardı. Hükümdarın karargahı da geçitten 

800 stadi (150 km.) ôtede bulunuyordu.4 Muhtemelen, burada Amirgi Sakalarının ülkelerinin 

merkezini ele geçirebilmek için kullanılan Ģimdiki Hokant ilindeki geçitten bahsedilmektedir. Buradan, 

Sir-Derya üzerinden, Sakalarla savaĢan pek çok istilacı geçmiĢtir: Kir, Ġskender ve Demodam (Plin., 

N. H., VI, 49) vb.5 

Amirgi Sakaları tarafından tutulan yahut onlar tarafından kontrol edilen bôlgeler içerisine, dağ 

etekleriyle çevrilmiĢ olan Fergana vadisi, Alay vadisi ve muhtemelen, Murgaba vadisine kadar olan 

Batı Pamir girmekteydi.6 M.�. 5. yüzyılda Gellanik tarafından “Sakaların toprağındaki Amirgi ovası”7 

olarak anılan Alay vadisi Ġpek Yolu üzerinde bulunduğundan dolayı ün kazanmıĢtır.8 M.�. 6. 

yüzyıldan itibaren Sakalar, daha uzağa, güneye, yukarı Hindistan Vadisi‟ne kadar yayılmıĢlar ve bu 

civarda kendi kültürlerini yaymıĢlardı. Fakat, bu dağlık bôlgenin “Kaspiler” yahut “Kaspirler” adıyla 

bilinen yerli ahalisi baĢlıca unsur olarak kalmıĢtır.9 Yunanlılar, onların Sakalarla kültürel olarak yakın 
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olan gôçebe bôlümünü de, bazen diğerleri gibi, Ġskit olarak adlandırıyorlardı. 

Ahameni dôneminde Amirgi Sakalarının, HindikuĢ yahut Merv bôlgesinde10 yaĢadıkları fikri 

bilim dünyasında yeteri kadar yaygınlaĢmıĢtır. Fakat, bu gôrüĢ, Amirgilerin isminden kaynaklandığı 

zannedilen, HindikuĢ bôlgesindeki Muncan‟ın ve Türkmen nehri olan Murgab‟ın11 isimlerine 

dayandığından temelsizdir. 

Ktesi (fr. 5-8, Jacoby) tarafından anlatılan Zarin hakkındaki rivayette, Sakaların eski çağ 

tarihinden, M.�. 7. yüzyılın sonunda-6. yüzyılın baĢlarında geçen olaylardan bahsedilmektedir. 

Ktesi‟nin Ahameniler sarayında duyduğu gerçek halk rivayetini anlattığı Ģüphesizdir.12 Burada, 

savaĢçı “sınır barbarlarını” yenen ve Med hükümdarıyla Ġran yüzünden savaĢan, Saka Prensesi 

Zarin‟den bahsedilir; Zarin ve Medli Striange hakkındaki romantik hikaye son olayla (Med 

hükümdarıyla yapılan savaĢla) ilgilidir. Muhtemelen, burada Strabon‟un anlattığı hikayeye, Sakaların, 

Baktriya iĢgali sırasındaki akınlarına iĢaret edilmektedir. Muhtemelen, tüm bu bilgiler, Ġran destanında 

geçen olaylara, Belh Hükümdarı KuĢtasp‟ın ve onun erkek kardeĢi Zarer‟in Arcasp gôçebeleriyle olan 

savaĢına dayanmaktadır. Burada biz Belh‟in (Baktriya) gôçebeler tarafından alınması ve Beyaz çôlde, 

KumiĢ dağında (Ġran‟da) Ġranlılarla onların savaĢ sahnelerine rastlamaktayız.13 Bu Sakaların aktif 

hareket ettiği sınırlardaki geniĢ araziler, onların boy birliklerinin gücünü gôstermektedir. 

Sakaların gerçekten de, Ahamenilerden ônce, Ġran dünyasının kuzey doğusunda ônemli güç 

oldukları Heredot‟un (I, 153, s. VII, 9) sôzleriyle de tespit edilebilir; Pers hükümdarı için bu bôlgede 

baĢlıca engel “Baktriya halkı ve Sakalardı”, onlara karĢı Kir kendisi yürüyüĢ yapmaya hazırlandı. 

Kir‟in, Baktriyalıların itaatinden sonra karĢılaĢtığı, Sakalarla savaĢını Ktesi anlatıyor (fr. 9, Jacoby). 

Saka Prensesi Sparetr‟in kahramanlığını tasvir eden bu hikaye folklorik bir karakter taĢımaktadır. 

Burada Saka Hükümdarı Amorg‟un isminin açık Ģekilde anılması, konunun Amirgi Sakaları ile ilgili 

olduğunu gôsteriyor. SavaĢ, muhtemelen, Persler tarafından istila edilen Lidya ve onlar tarafından 

alınan Babil arasında (M.�. 546 ve 538 yılları arasında) vuku bulmuĢtur.14 

Kendilerini “Saka” olarak adlandıran bu gôçebe grup, Perslerin de baĢlangıçta “Saka” diye 

bahsettikleri gruptu.15 Fakat, daha sonra diğer benzer gôçebe boylarla karĢılaĢan Persler, bu ismi 

onlara da vermiĢlerdi. Asıl Sakaları diğerlerinden ayırt edebilmek için Persler, onlardan “Sogdiyana 

ôtesinde” yaĢayan Sakalar olarak bahsetmeye baĢladılar. Gerçekten de, onlara giden yol, Sir-

Derya‟ya kadar uzanan, Sogdiyana‟dan geçiyordu. Sonunda bu Sakalara, Persler tarafından 

“Haumavarga” ismi verildi. �nce de belirttiğimiz gibi, Persler tarafından Sir-Derya Sakalarına 

(Amirgilere) verilen bu isim, onların bu halk üzerindeki izlenimlerine dayanmaktaydı. Sir-Derya 

Sakalarının tarihinin yeniden yazımı sırasında “Saka” isminin Perslerde tüm kuzey gôçebeleri için, 

genel isim olarak kullanıldığı durumu gôz ônüne alınmalıdır. �yle ki, Yunan ve Pers kaynaklarındaki, 

yukarıda bahsettiklerimiz dıĢında (Heredot‟un verdiği bilgiler ve Ktesi‟nin Kir‟in Saka Hükümdarı 

Amorg‟la olan savaĢları hakkındaki hikayeler), Kir ve Dara‟nın Sakalarla yaptıkları savaĢlarla ilgili tüm 

bilgiler, gerçek Sakalarla ilgili değildir. 
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Kir dôneminde Sakalar, Ahameni Devleti‟ne raiyet olarak katılmıĢlardı. I. Dara zamanında (M.�. 

522-486 yıllarında), Heredot‟a gôre (III, 93), Sakalar Kaspilerle birlikte Pers hükümdarının hazinesine 

250 talant ôdeyerek 15. Satraplığı kurmuĢlardı. Hayli büyük olan bu meblağ, 15. Satraplığın epey 

geniĢ ve zengin bir bôlgeyi içine aldığını da gôstermektedir. Muhtemelen, bu satraplıktaki Kaspilerle, 

daha geç dôneme ait kaynaklarda Kaspirliler olarak adlandırılan tüm bu bôlgenin, BedehĢan, Pamir, 

�itral, Gilgit ve KeĢmir‟in ahalisinden bahsedilmeye çalıĢılmıĢtır. HindikuĢ‟un diğer tarafında, 

güneyde, Kandarlarla birlikte (Kabil vadisi ve kuzey batı Pencap) diğer satraplığa dahil olan, Dadik 

olarak adlandırılan, Dard boyları yerleĢmiĢlerdi. Bununla da, neden, I. Dara zamanına ait olan Pers 

yazıtlarında, Sakalarla Kandarların isimlerinin beraber anıldığı anlaĢılmıĢ oluyor. Burada, yazıtlarda 

isimleri geçmeyen, gerçek komĢular Kaspiler ve Dadiklerdi.16 Ktesi zamanındaki geleneğin, henüz, 

Kir dônemindeki Dardlarla Amirgi Sakaları arasındaki iliĢkileri unutmadığı anlaĢılmaktadır.17 

Sakalar vergiler dıĢında, hükümdara hediyeler de gôtürüyorlardı. Ahamenilerin Pers baĢkenti 

Persepolis kabartmaları arasında Amirgi Sakalarının tasvirleri bulunmaktadır: Onlar hükümdara at, 

silah ve süs eĢyaları gôtürüyorlardı. Tıpkı raiyet gibi Sakalar da, Pers hükümdarlarının 

kumandanlığında Ahameni savaĢlarına katılmak zorundaydılar. Bu nedenle onlar, I. Dara‟nın ve 

Kserks‟in yürüyüĢleri sırasında Yunanistan‟da ve Ģüphesiz pek çok ülkede bulunmuĢlar ve ayrıca 

Ahameni Devleti‟nin tüm bôlgelerindeki askeri birliklerde hizmet etmiĢlerdi.18 

Kserks Dônemi‟nde (M.�. 486-465), Amirgi Sakalarının durumunda bazı değiĢiklikler vuku 

buldu. Bu hükümdarın hakimiyetinin ilk sıralarında onlar, hükümdarın kardeĢi, Baktriya Hükümdarı 

Gistasp‟ın emrine verildiler, Kaspiler ise onlardan ayrıldılar (Hered., VII, 64, 67). Bu yônetimin sonuna 

doğru bu Sakaların, Perslerin tabiliğinden tamamen çıktıkları anlaĢılıyor.19 Ktesi zamanında, II. 

Artakserks‟in hakimiyeti sırasında (M.�. 404-359), Sakalar artık sadece Perslerin askeri 

müttefikleriydiler. Bu konu ile ilgili bilgi veren Ktesi, Asya hükümdarlarıyla kurulan iliĢkilere dayanarak, 

Sakaların onların en eski, askeri müttefikleri olduklarını kaydediyor. Saka Hükümdarı Amorg ile 

dostluğu korumak ise sanki, Kir‟in kendisi tarafından varislerine, Pers hükümdarı ve Baktriya valisine, 

vasiyet edilmiĢti.20 Sakaların durumu III. Dara‟nın (M.�. 336-330) hakimiyeti sırasında, Ahameni 

Devleti‟nin sonuna kadar değiĢmedi. O zaman Sakaları, Pers hükümdarının müttefiki olan ve Baktriya 

satrapıyla birlikte hareket eden Mavak yônetiyordu (Arrian., Anab., III, 8, 3). 

Sakaların, Ahameni Devleti‟nin tarihinde ônemli rol oynadığı Ģüphesizdir. Onlar Ahameni 

devletinin ordusunda en yetenekli birliği kurmuĢlardı, hatta bazen onları -devletin baĢlıca halkları olan- 

Persler ve Medlerle eĢit sayıyorlardı (Hered., VII, 184). Yine de onların ônemini abartmamak 

gerekir,21 ayrıca onların etkisi Ahameniler tarihinin baĢında değil, sonunda gôze çarpmaya 

baĢlamıĢtır. 

Pers ordusunun, Dara ve Kserks‟in, yürüyüĢleri sırasında Sakalarla ilk kez karĢılaĢan 

Yunanlılar, onların, yakından tanıdıkları, Karadeniz Ġskitlerine benzediklerini fark ettiler ve Sakaları 

Asya menĢeli olduklarından dolayı “Asya Ġskitleri” olarak adlandırdılar. Yunanlılar onlar konusunda 

sadece Baktriya‟nın kuzey kısımlarında yaĢadıklarını biliyorlardı.22 Bu bilgi genel olarak doğruydu, 
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çünkü o zaman Baktriya Satraplığı, Sir-Derya‟ya kadar uzanan Sogdiyana bôlgesini içine 

almaktaydı.23 

Yunanlılar, Ġskender‟in (Arrian., Anab., III, 8, 3,) doğu yürüyüĢüne kadar Sakaları Asya Ġskitleri 

zannediyorlardı, fakat Asya ve Avrupa sınırı olarak ve Tanais (yani Don) nehri olarak bildikleri Sir-

Derya nehrine yaklaĢtıklarında, Sakaların hakimiyetinin bu nehrin ôtesine kadar uzandığını fark ettiler 

ve Saka boylarının coğrafi konumunu tayin etmede zorluk yaĢamaya baĢladılar. Bu durum, 

Ġskender‟in Sakalarla çatıĢmalarını anlatan Antik �ağ tarihçilerinin terminolojisine de yansımıĢtır. �yle 

ki, Arrian (Anab., IV, 3, 6; s. VII, 10, 5), karĢılaĢmaların Tanais‟te yani “Avrupa”da24 olmasına 

rağmen, yine Sakaları “Asya Ġskitleri” olarak adlandırmaya devam etmiĢtir. Kurtsi (VII, 7, 2) ise bu 

halkı “Avrupa Ġskitleri” saymıĢ, sadece sonraki elçi onlardan Saka olarak bahsetmiĢtir (VII, 9, 17).25 

Ġskender‟in Sakalar üzerine yaptığı yürüyüĢ iki yazar tarafından anlatılmaktadır: Bu ikisi Arrian 

(Anab., IV, 3, 6; 4, 1-9; 5, 1) ve Kurtsi‟dir (VII, 7, 1-9, 19). Bu yazarlardan elde ettiğimiz bilgilere gôre, 

Ġskitler Tanais‟in sağ kıyısında, oranın isyan eden ahalisini desteklemek ve Ġskender‟in karĢı kıyıda 

kent kurmasını engellemek için bulunuyorlardı; Ġskitlerin düĢmanca tavırlarını anlayan Ġskender, nehri 

geçti ve ilk defa burada ünlü “Ġskit taktiği” ile karĢılaĢmasına rağmen, inanılmaz bir zafer kazandı, 

fakat hamlelere devam etmeyip geri dôndü; Ġskit hükümdarının Ġskender‟e ôzür dilemek için elçi 

gôndermesiyle de, Sakaların Asya hükümdarlarıyla müttefik iliĢkileri sağlanmıĢ oldu; Ġskender ise 

karĢılığında Sakalara arkadaĢı Evksenippa‟yı gônderdi. Bu olaylar M.�. 329 dolaylarında vuku 

bulmuĢtu.26 ġu ayrıntıyı da eklememiz gerekir ki, Ġskender‟in arkadaĢları, Ġskitlerin nehre attıkları 

okların saplarının çam ağacından yapıldığını fark etmiĢlerdi (Strabo, XI, 7, 4; bkz. Arrian., Anab., IV, 

4, 2). �am ağaçları TyanĢan‟ın �atkal silsilesinin batısına değil, Orta Sir-Derya yakınlarında 

yetiĢmekteydi.27 

Ġskender‟in varisleri olan birinci Selevkilerin aktif doğu politikaları, onların komutanı olan 

Demodam‟ın Sir-Derya ôtesine, M.�. III. yüzyılda yaptığı yürüyüĢler ve TaĢkent vahası28 sınırında, 

Ġskitya‟da, Antiohiya adlı yeni kentin yapımı, Sir-Derya vilayeti konusunda Yunanlıların bilgisini 

geniĢletmiĢti. Büyük Yunan coğrafyacısı Eratosfen (M.�. III. yy.), tüm seleflerini ve ôzellikle de 

Ġskender‟in ve Selevkilerin çağdaĢlarını araĢtırarak genel bir sonuca ulaĢmıĢtır. Onun hazırladığı yeni 

coğrafi tabloya gôre, dağdan akan Oks (Amuderya) ve Yaksart (Sir-Derya, Ģimdi artık Don nehrinden 

ayrı olarak kabul edilen) nehirleri aĢağıdaki halkları birbirinden ayırıyordu: a) Baktriyalılar ve 

Sogdiyanalılar, b) Sogdiyanalılar ve Sakalar; O, bu dağları, Hindistan‟ı kuzeyle sınırlandıran dağlara 

benzetmiĢ ve adları geçen halkların sırasını da batıdan doğuya yerleĢtirmekle gerçek tabloyu hayli 

değiĢtirmiĢtir.29 Ġskender‟in çağdaĢları tarafından da bazen Sogdiyana‟da, bazen de Ġskitya‟da 

gôsterilen, Ģimdiki Hokant‟in yerinde yahut onun yakınlarında kurulan, Ġskenderiye kentinin, o zaman 

Fergana olarak bilinen, Sakasen‟de (yani Sakaların ülkesi) bulunduğu geç anlaĢılmıĢtır.30 Sakalarla 

ilgili, Eratosfen‟in tablosu dıĢında, elde edilen bilgilerden Sakaların, Sogdiyana‟dan doğuya doğru, 

“Yaksart nehrinin akını yônünde”, bu nehrin baĢlangıcının ve üç kaynağının bulunduğu dağlarda 

yaĢadıkları anlaĢılmaktadır.31 
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Bozkır halklarının M.�. II. yüzyılda baĢlayan yeni, büyük gôçü konusunda antik ve �in 

kaynaklarında bilgiler bulunmaktadır. Antik kaynaklardan, ôzellikle Strabon‟un (XI, 8, 2)32 ve Torg‟un 

(Prol. XLI, XLII) verdiği bilgiler ônem taĢımaktadır. Bunlardan elde edilen sonuca gôre; Sakaların daha 

ônce yaĢadıkları Yaksart nehrinin karĢı tarafına, Sogdiyana ve Baktriya‟ya, yeni gôçebeler akın 

etmiĢlerdi: Aslar yahut Asianlar, Toharlar (Asianlar, Toharların “hükümdarı” idiler) ve Sakaraukalar. 

Fakat bu kaynaklarda Sakaların nereye gittiklerinden bahsedilmemiĢtir. Gôç olayı daha geniĢ olarak 

�in kaynaklarında açıklanmıĢtır. Buradan biz gôç harek�tının Hunların baskısıyla yaĢandığını, Yüe-

çilerin (Asianlar ve Toharlar) Davan (Fergana) üzerinden batıya gittiklerini ve Dah (Baktriya) ülkesini 

kendilerine tabi ettiklerini ôğreniyoruz; Yüe-çilerin bu gôçü sırasında iki ônemli olay vuku bulmuĢtu: 

Birincisi, onlar Sakaları ülkelerinden sıkıĢtırıp çıkardılar; muhtemelen, bu olay Fergana ile ilgilidir ve 

ikincisi ise, diğer bir gôçebe boyun, Vusunların, darbesine maruz kalarak, Baktriya‟ya gittiler; Sakalar 

ise “Asma geçit”le güneye gittiler ve Gubin (Kaspir) ülkesini tuttular.33 Birinci olay yaklaĢık olarak 

M.�. 170-160 yıllarında, ikincisi ise M.�. 140-130 yıllarında vuku bulmuĢtur.34 

Sakaların güneye nasıl gittikleri konusunda araĢtırmacılar tarafından çeĢitli fikirler sôylenmiĢtir. 

Gôçebelerin Pamir ve HindikuĢ dağ geçidinden geçmelerinin olanaksız olduğu düĢünülürdü. Fakat, 

günümüzde bôyle bir geçiĢin tamamen olanak dıĢı olmadığı35 ispat edilmiĢtir. Ayrıca, son 

zamanlarda yapılan araĢtırmalara gôre, M.�. I. yy.‟da, Sakalar Yukarı Hindistan vadisini çok iyi 

bilmekteydiler.36 Hatta belki, Gilasa ilinde bulunan yazıtlar arasında güneye yerleĢmiĢ olan ilk ve 

büyük Saka Hükümdarı Mog‟un yazıtı da bulunmaktadır.37 M.�. I. yy.‟ın baĢlangıcında Kaspir‟i 

(KaĢmir ve Yukarı Hindistan vilayeti) yôneten Saka Hükümdarı Mog yahut Mayes, hakimiyetini 

Kandahar‟a kadar geniĢletmiĢti. Onun halefleri ise Ġran yaylasının doğusundaki Arahorza‟yı ele 

geçirmiĢlerdi. Bu Sakalar, komĢuları tarafından, onların merkez vilayetlerinin ismiyle, Kaspirler olarak 

adlandırılmıĢlardı.38 M.�. I. yy.‟ın sonunda Sakalar, AĢağı Hindistan ve Kathiavar bôlgelerine 

yayıldılar ve burada Yunanlılar tarafından Hindistan‟a denizle geçen güney ve Hint Ġskitleri olarak 

adlandırıldılar. M.S. I. yy.‟da, Hint Ġskitleri kısa süre Hint-Part hükümdarı Kondofar‟ın hakimiyeti altında 

kaldılar, daha sonra ise KuĢan devletinin terkibine dahil oldular. Daha sonra Hindistan‟ın batısında, 

Kucarat‟ta, kurulan Saka KĢatrap devleti, M.S. II.-IV. yy.‟larda ônemli bir politik gücü temsil ediyordu. 

Hint halklarından olan, Kucarlar, Catlar ve Racputlar muhtemelen Sakaların torunlarıydılar. 

Hindistan Sakaları ile Ġran yaylasının doğu Sakaları, tarih sahnesine yaklaĢık olarak aynı 

zamanda çıkmıĢlardır. Sakaların buraya geliĢ yolu konusunda çeĢitli gôrüĢler mevcuttur. Bazı 

araĢtırmacılara gôre, Sakalar Baktriya‟dan ve onun komĢu vilayetlerinden, bazılarına gôre ise 

Hindistan‟dan gelmiĢlerdir.39 Son araĢtırmalar gôre, muhtemelen ikinci gôrüĢ doğrudur. Bu Sakaların, 

HindikuĢ üzerinden Hindistan‟a geçen ve daha ôteye, güney-batıya, inen Saka halkının kolu olduğu 

muhtemeldir. Onlar ônce, Sakalardan dolayı Sakstan adını alan, Dragian (Gôl kenarı) ve Arahoz 

(Argendab vadisi) arasındaki küçük bir vilayete yerleĢmiĢler, daha sonra ise Gilmend-Argendab‟ın 

(son ifade Ģekli Seistan, Sistan) tüm havzasına yayılmıĢlardı. Burada Saka hükümdarları vassal Part 

Krallığı Drangiana‟yı yôneten Part soyundan gelen Surenlerle akrabalık iliĢkileri kurarak, bir süre 

bağımsızlıklarını korumuĢlarsa da, daha sonra Hint-Saka hükümdarlarına, Maues‟in varisine tabi 
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olmuĢlardır. Bu olayların tamamı M.�. I. yy.‟da vuku bulmuĢtur. M.S. I. yy.‟da Ġran Sakaları, Hint-Part 

Hükümdarı Kondofar‟ın ve onun varislerinin hakimiyeti altına geçmiĢler, daha sonra ise KuĢan 

devletinin terkibine dahil olmuĢlardı. Bundan sonra Sakastan Sasaniler Devleti‟nin derebeylerinden 

biri olmuĢtur. Muhtemelen, bu bôlgelere yerleĢen Sakaların varisleri çağdaĢ PeĢtunların bir kısmıdır. 

ġunu belirtmemiz gerekir ki, güneye, Hindistan‟a ve Ġran yaylalarının doğusuna, yerleĢmiĢ olan 

Sakalar Sir-Derya, Amirgi Sakalarıydılar. Hükümdarlarının isimleri40 ve diyalektik ôzellikleri41 onlar 

arasında doğrudan bir veraset iliĢkisinin olduğunu gôstermektedir. Fakat, �in kaynaklarından, güneye 

sadece “Sakaların hükümdarı”nın kendi boyu ile gittiği, Sakaların diğer boylarının ise eski 

mekanlarında kaldığı anlaĢılmaktadır. 

Geride kalan Sakaları Amuderya Sakaları olarak adlandırabiliriz. Onlar, Penca ve VahĢa vadileri 

boyunca ve doğuya doğru, Ģimdiki Doğu Türkistan‟ın güneybatı sınırlarına yerleĢmiĢlerdi. Ġskender, 

muhtemelen, bu Sakalarla Paretaklar ülkesine akın ettiği zaman karĢılaĢmıĢtır. Sakaların da 

Kafirnigan‟ın ve VahĢa‟nın yukarı taraflarında yerleĢmiĢ olmaları gerekmekteydi.42 Bir müddet sonra 

Hindistan‟a gelen Megasfen (M.�. IV. yy.ın sonunda), kuzeyde Hindistan‟ı, “Saka olarak bilinen 

Ġskitlerin” yerleĢtiği Ġskitya‟dan ayıran Emod sıradağı hakkında bilgi vermektedir. Bu Sakalar, Oksa 

(burada BahĢa) vadisinde karĢılaĢtıkları Baktriyalılarla beraber bu nehrin aĢağı taraflarında 

yaĢıyorlardı. Fakat, Megasfen Hint Emodu‟nu (Himalay‟ı) “Ġskitlerinkiyle” karıĢtırmıĢtır. Daha geç 

dôneme ait yazarlar, bu iki sıradağı birbirinden ayırır ve ikinciye yakın bir Ģekilde, Oksa‟nın 

yukarılarına, Ġskit halkı olan Komodotları yerleĢtirirler. Burada Alay sıradağlarının VahĢa-Kızılsu 

nehirlerinin yukarı kısımlarında yaĢayan Saka halklarından birisi hakkında bahsedildiği açıktır.43 

Megasfen‟den ônce, Kandahar ve Svat‟tan HindikuĢ ve Kunlun geçidine giden yolun sayesinde, daha 

çok Doğu Sakaları konusunda bilgiler elde edilmiĢti: Bunlar, Yarkent ve Hotan vilayetlerinde 

Toharlarla komĢu olan KaĢkar Sakaları idiler.44 

M.�. II. yy.‟da vuku bulan gôçebelerin büyük gôçünün izlerine bu Sakalarda rastlamıyoruz. �in 

kaynaklarına gôre,45 Sakalar Batı KaĢkar‟da ve Alay vadisinde Yüe-çi-Toharların akınından sonra da 

yaĢamaya devam etmiĢlerdi; onlar arasında adı geçen Güandlar Antik �ağ yazarlarının da 

bahsettikleri Gomodotlar olsa gerek.46 M.S. I. yy.‟da Gomodotların akrabaları olduğu düĢünülen 

Komed Saka halkının ismi duyulmaya baĢlamıĢtır. Büyük Ġpek Yolu‟nun, onların toprakları üzerinden 

geçmesi tanınmalarına neden olmuĢtur.47 Ptolemeus‟in verdiği bilgilere gôre (Georg., I, 12, 7-8; VI, 

12, 3; 13, 2-3; VII, 1, 42), Komedler, Yaksart‟ın (Sir-Derya) güney kaynağından HindikuĢ‟a, Koasa 

(Kunlar) kaynaklarına kadar, Alay, Karatag ve Daraz‟ı da içine alan, Sakaların geniĢ dağlık ülkelerini 

ellerinde bulunduruyorlardı. �in ve Arap-Fars kaynaklarına gôre, Komedler, daha geç dônemde de, 

M.S. VII-X. yy.‟da, bu bôlgenin ayrı ayrı yerlerinde bulunmaktaydılar. Muhtemelen, o zaman dağ 

vadilerinde yerleĢmiĢ olan Komedlerin bir kısmı çağdaĢ Pamir halklarından bazılarının menĢeinde rol 

oynamıĢtır.48 Benzer süreçler Saka bôlgesinin doğusunda da vuku bulmuĢtu ve sonuç olarak 

Hotan‟ın ve Doğu Türkistan‟ın birçok kentinin ahalisi, günümüze kadar ulaĢan, M.S. VII.-X. yy.‟a ait, 

yazıtlardaki Saka dilinin diyalektlerinde konuĢmaya baĢlamıĢlardır.49 
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Eski adlarını ve yaĢam biçimlerini koruyan bu Komedler diğer Orta Asya Sakaları gibi zamanla 

TürkleĢmiĢlerdi. Komedlerde bu süreç, Türk hakanlıkları zamanında, VI-VII. yy.‟da baĢlamıĢtı; 

Komedlerin o dônemdeki hükümdarının Türk kôkenli olduğu bilinmektedir.50 Bundan dolayıdır ki, 

Bizans tarihçisi Menandros (fr. 19, Müller), M.S. VI. yy.‟da, Türklerden bahsederken onlar konusunda, 

bu halk, “eskiden Saka olarak adlanıyordu” demiĢtir. 

Sakalara ait ônemli bir boy da Sakaraukalardı. Bu boylardan, Antik �ağ yazarları, M.�. II. yy.‟da 

Yaksart nehrinin diğer tarafında ortaya çıkan ve Sogdiyana ve Baktriya‟ya akın eden gôçebeler olarak 

bahsetmektedirler. �in kaynaklarında Sakaraukalardan hiç bahsedilmiyor: Onlar batıda 

bulunduklarından dolayı �inlilerin ilgi alanı dıĢında kalmıĢlardı. Kaynaklara gôre Sakaların topraklarını 

istila eden Vusunlar, TyanĢan dağlarında, Issık-gôl ve Ġli nehirleri civarında yaĢıyorlardı. Sakaların da, 

onların sürüklemesi sonucu bu topraklarda bulunması gerekirdi. Bunlar, muhtemelen, Sakaraukalardı. 

�inliler sadece, Amrgi Sakalarını Sakaraukalardan ayıramamıĢlardır. Bu durumda Sakaraukaları, 

TyanĢan Sakaları olarak adlandırabiliriz. 

Kaynaklarda Sakaraukalar hakkında çok az bilginin bulunması nedeniyle bilim dünyasında bu 

halkla ilgili çeĢitli ve birbirine zıt gôrüĢler mevcuttur. Muhtemelen, M.�. II. yy.‟da, büyük gôçten sonra 

Sakaraukalar, �in kaynaklarında M.�. II. yy.‟ın sonu-M.S. I. yy.‟da Kengüy olarak bilinen, büyük 

gôçebe birliğinin çekirdeğini oluĢturmuĢlardı. Bu birliğin terkibine, diğer topraklarla birlikte, TaĢkent, 

Buhara ve Harezm vahaları da dahildi. Bu dônemin tüm edebi, nümizmatik ve arkeolojik 

kaynaklarından elde edilen sonuca gôre, Sakaraukaların Buhara ve ġıbırgan vahalarında, Orta 

Amuderya bôlgelerinde ve Harezm‟in uç bozkırlarında, bulunduklarını sôyleyebiliriz. Sakaraukalar 

ônce (Kengüy) Asian-Toharlarla (Yüe-çiler) yaptıkları savaĢta yenilmelerine rağmen, M.�. I. yy.‟da bir 

politik güç olarak ortaya çıkmıĢlar ve Part tahtı için yapılan savaĢlarda ônemli rol oynayabilmiĢlerdir. 

Fakat, M.S. I. yy.‟ın sonuna doğru Sakaraukaların güney topraklarının bir kısmı Part hakimiyeti altına, 

bir kısmı ise KuĢan hakimiyeti altına geçmiĢtir.51 

Eski ve çağdaĢ onomastik verilere dayanarak (eski yer, boy ve kiĢi isimlerine ve çağdaĢ yer 

isimlerine gôre), Hotan metinlerinin ve eski Saka diyalektinin varisi sayılan çağdaĢ ġugnan-

Yazgulyam ve Vahan grubunun dillerine gôre Saka dili konusunda bir fikir sôyleyebiliriz. Tüm bu diller, 

güney doğu dil grubuna dahil olan Ġran dilleridirler.52 Sakalar, dil iliĢkisi bakımından tek kôkenli 

değillerdi. Hatta, çeĢitli Saka boylarının diyalektlerinin güney doğu dil birliğinin çeĢitli diyalekt 

gruplarına dahil olduklarını sôyleyebiliriz; ôyle ki, ôrneğin, Amirgilerin dili diğer Saka diyalektlerinden 

farklı ôzellikler taĢımaktaydı.53 

Paleoantropolojik verilere gôre, Sakaların fiziki gôrünüĢü, kısmen Moğol tipiyle karıĢmıĢ, kuzey 

“bozkır” insanının geniĢ yüzlü Avrupai (“Kafkaslı”) tipine benzemekteydi.54 Gôrsel belgeler de, Moğol 

karıĢımının olduğunu gôstermektedir.55 Sakaların karıĢık fiziki tipleri tarihlerinin de zorluğunu 

yansıtmaktadır. 

Arkeolojik malzemeler, Sakaların kültürü hakkında bize yeteri kadar bilgi vermektedir. Sakaların 
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M.�. VII.-III. yy.‟a ait arkeolojik eserleri iki gruba ayrılır: Sir-Derya ve Alay nehirlerinin yukarı 

kısmındaki Fergana bôlgesine ait olan eserler ve TiyenĢan ve Yedisu bôlgesindeki eserler. Bu ayırma 

Ģekli, yazılı kaynaklara da uygun düĢmektedir: Birinci grup Amirgilere, ikincisi ise Sakarauklara ait 

olsa gerek. Arkeolojik kültürün baĢlıca etnik gôstericilerinden biri de gômme Ģekilleridir. Sakalar için 

kurgan tipinde gômme Ģekli karakteristikti. �lüler baĢları batıya doğru çevrilmiĢ Ģekilde, omuzları 

üzerinde yatırılarak toprak çukurlara gômülürlerdi.56 M.�. II. yy.‟da Saka bôlgesine kitlesel 

yerleĢimden sonra yeni gômme gelenekleri ile birlikte eskileri de devam etmiĢtir. Bu bilgi Vusun ve 

Yüeçi halklarının akınından sonra Sakaların bir bôlümünün eski bôlgelerinde kaldıklarına dair 

yazıtlardan elde edilen bilgiyi de doğrulamaktadır.57 Tipik Saka defin Ģekline, M.�. I. yy.‟ın sonlarında 

ve M.S. I. yy.‟da, Orta Sir-Derya‟da-Karatau dağlarında ve TaĢkent vahasında yani “Sakaraukaların 

çekildikleri Kengüylerin58 ülkesinde de rastlanmıĢtır. O dôneme ait bu tip gômme gelenekleri, Orta 

Amuderya59 ve ġibergan vahasında60 yani yazılı kaynaklara gôre Sakaraukaların bulunduğu 

yerlerde de yapılmaktaydı. 

Genelde, M.�. VII.-III. yy.‟larda Pamir civarında çeĢitli yerlerde yaĢayan, Pamir gôçebelerinin 

kültürü de Saka kültürü olarak adlandırılmaktadır. Bu gôçebelerin kültürü gerçekten de Sakalarınkine 

çok benzemektedir. Fakat defin Ģekilleri ve fiziki gôrünüĢleri Sakalarinkinden tamamen farklı olan eski 

Pamirlilerin derin yerel kôkleri, onların yerli halkın -Kaspilerin- bir kolu olduğunu kanıtlamaktadır. 

Kaspilerin yaĢadıkları bôlgeler, ônce de belirtildiği üzere, Pamir‟den hayli büyüktü. Bu halk 

baĢlangıçta Sakaların güçlü kültürel etkisi altında kalmıĢtır. Fakat, daha sonra, M. �. IV. yy. 

sıralarında, Sakalar yahut diğer Doğu Ġran halkları tarafından ya tamamen asimle edilmiĢlerdir ya da 

HindikuĢ‟tan kuzeye doğru sürülmüĢlerdir.61 

Sakalar tüm kaynaklarda gôçebe olarak gôsterilmektedirler. “Saka” kelimesi Perslerde “gôçebe” 

sôzcüğünün eĢ anlamlısı olarak kullanılmıĢtır. Yunanlılar da, Sakaları “gôçebe” kelimesiyle hemen 

hemen eĢanlam taĢıyan “Ġskitler” olarak adlandırmıĢlardı. Yunanlılar onları M.�. V. yy.‟da, daha ilk 

karĢılaĢtıkları zaman “küçük baĢ hayvan (koyun-keçi) çobanları, gôçebeleri” olarak adlandırmıĢlardı 

(Choeril., fr. 3, Kinkel). Ġskender zamanında, M.�. IV. yy.‟ın sonlarında, Sakaların bazı boyları bu tür 

30. 000 baĢ sürüye sahiplerdi (Curt., VIII, 4, 20). Kentleri olmayan, ormanlarda ve mağaralarda 

yaĢayan gôçebe Sakalar, topraklarından Büyük Ġpek Yolu geçen tacirler olarak nitelendirilirlerdi (Ptol., 

Georg., VI, 13, 3). Bu Alay Sakalarını, aynı Ģekilde �inliler de tanımlamaktadırlar: Sakalar geniĢ 

otlaklara ve sulara gôre hayvan sürüleriyle bir yerden diğer yere gôçüyorlardı (TsyanhanĢu, 95 A, 23, 

24). Sakaların yaĢamında at ônemli bir yer tutuyordu. Sakaların atları ôzel eğitimden geçiyordu 

(Aelian., V. H., XII, 38). Pers hükümdarları tarafından düzenlenen yarıĢmaları Saka atları kazanıyordu 

(Xen., Syrop., VIII, 3, 25-26). Amirgi Sakalarının atları Persepolis kabartmalarına da yansımıĢtır.62 

Sonraları �inliler tarafından “sema atları” olarak değerlendirilen Fergana‟nın “ünlü atları” muhtemelen, 

bu Saka atlarından türemiĢlerdir. Sakaların ekonomik yaĢam biçimini gôsteren bu tablo arkeolojik 

verilerle de tamamen doğrulanmaktadır.63 

Sakaların tamamı gôçebe değildi. Diğer gôçebe birlikler gibi, Sakaların da, birliğine yerleĢik, 

çiftçilikle uğraĢan, boylar dahildi. Sakalarda yerleĢik kültürün ortaya çıkıĢı, “Sakaların ülkelerinin 
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büyük bir kısmını ekine müsait duruma getiren ve pek çok Ģehir kuran” Zarin hakkında, daha ônce 

bahsettiğimiz, rivayete de yansımıĢtır (Ctes., fr. 5, 4, Jacoby). Arkeolojik veriler, gerçekten de M.�. 

VII-III. yüzyıllarda (Sakalar zamanında) Fergana‟da, Sakalara akraba olan çiftçi ahalinin varlığını 

onaylamaktadır.64 

Sakaların giysileri de onların gôçebe yaĢam tarzına uygundu. Yazılı (Herod., VII, 64), gôrsel65 

ve arkeolojik66 kaynaklara dayanarak bunların tipik Ġskit giysileri olduğunu sôyleyebiliriz: Keçe baĢlık, 

kemer, deri pantolon ve çizmeler. Herodot, muhtemelen sivri uçlu Ģapkayı Amirgi Sakalarına ait 

ederek yanılmıĢtır: Gôrsel belgelere gôre, bu Sakalar kısa baĢlıklar giyiyorlardı. Ayrıca, Ģapkaların 

Ģekilleri, sadece etnik kimliklere gôre ayrılmıyordu. Sivri uçlu Ģapkaların Ġskit boylarındaki yüksek 

aristokratlara ait bir giysi olduğu düĢünülebilir; Issık kurganlarında bulunan Saka liderine ait “Altın 

adam”ın tüm giysisi gibi sivri uçlu Ģapkası da altın plaklarla ôrtülmüĢtür.67 

Sakaların toplumsal yapısı da tipik gôçebe toplum yapısıydı.68 Antik �ağ yazarları tarafından 

yapılan tasvirler diğer gôçebeler gibi onları da kapsamaktaydı: Onlara gôre Sakalar, “adaletli” Ġskitlerin 

bir koluydu (Choeril., fr. 3, Kinkel). 

Saka boyları büyük bir birlik kurmuĢlardı. Bu birliklerden biri de Amirgi Sakalarının kurduğu 

birlikti. Birliğin baĢında hükümdar bulunuyordu. Halkın lideri olan hükümdar, askeri harekatlarda bu 

halkın askerlerini yônetiyor (Ctes., fr. 9, Jacoby; Arrian., Anab., III, 8, 3), diğer hükümdarlara barıĢ ve 

anlaĢma konularında elçiler gônderiyordu (Arrian., Anab., IV, 5, 1). Hakimiyetin irsi olarak babadan 

oğula geçtiği anlaĢılmaktadır; Amirgi Sakalarının, tıpkı Orta Asya‟daki ve Hindistan‟daki gibi, bir soy 

tarafından yônetildiklerini onların hükümdarlarının isimlerinin benzerliğine dayanarak sôyleyebiliriz. 

�len hükümdara, yukarıda bahsettiğimiz Zarin hakkındaki destanda da tasvirleri verilen, muhteĢem 

mezar-kurgan yapılıyordu (Ctes., fr. 5, 5, Jacoby): Kurgan (taraflarının eni 3 stadi, yüksekliği 1 stadi) 

üzerinde büyük altın heykel bulunan, sivri uçlu üçken piramit Ģeklindeydi. Muhtemelen anma tôreni de 

düzenleniyordu. Saka kurganları arkeolojik malzemelerden dolayı çok iyi bilinmektedir. Kaynaklarda 

halk meclislerinin rolü konusunda da bazı bilgiler bulunmaktadır. �rneğin, Ġskender‟in, Tanais nehri 

civarında, Ġskitlerle yaptığı son savaĢından sonra, “Asya Ġskitlerinin” hükümdarı ona karĢı Ġskitlerin tüm 

“birliği”nin savaĢmadığını açıkladı (Arrian., Anab., IV, 5, 1). Meclis, sadece tüm halkı yakından 

ilgilendiren, savaĢ ve barıĢ sorunlarıyla ilgileniyordu. 

Ġskit halklarında gôrülen üç sosyal-etnik sınıf ayrımı Sakalarda bulunmaktadır: Hükümdarlar-

askerler, ruhaniler ve sade halk. Bu tabakalara, Ġran destanındaki Saka (“Sagzi”) kahramanı, Rüstem 

ile ilgili rivayetin Sakstan kısmında da rastlıyoruz. Orada, hatta, birinci sınıfın ecdatlarının “kırmızı 

nura sahip olan” parlayan yıldırım karakteri ve ikinci sınıfın ecdatlarının doğuĢtan gri olan karakterini 

gôrebiliriz. Halkın kahraman ecdadı ve onun üç oğlu hakkındaki bu mitolojide bu sınıfların nasıl ortaya 

çıktığı açıklanmaktadır. Rüstem hakkındaki rivayetlerde de bu mitolojinin izlerine rastlanmaktayız.69 

Amirgi Sakalarında, “hükümdar”a ait olan boylar, muhtemelen eski mekanlardan Hindistan‟a giden 

gôçebelerdi (�in kaynaklarına gôre “Sakaların hükümdarı”). Kaynaklardan anlaĢıldığı üzere bu kesim 

“asillerden” (Arrian., Anab., IV, 4. 4), “hükümdarın dost ve akrabalarından” (Chares, fr. 5, Jacoby), 
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ônemli ve yakın kiĢilerden oluĢuyordu. Bu kiĢiler, ôrneğin, hükümdarın kardeĢi gibi, sorumlulukları 

kendi üzerlerine alarak, yürüyüĢ için ôzel birlikler toplayabilirlerdi (Arrian., Anab., IV, 4, 8; 5, 1; Curt., 

VII, 7, 1; 9, 16, 17). 

Sakaların toplumsal yapısının ôzelliklerinden biri de kadınların bağımsız olmasıydı. Bu durum 

Massagetlerle ve Savromatlarla onları yakınlaĢtırsa da, Avrupa Ġskitlerinden farklı kılıyordu. Saka 

kadınları hakkında Antik çağ yazarlarının değerlendirmeleri Ģôyledir; Sakalar, “askeri harekatlarda 

eĢleriyle birlikte bulunan cesur bayanlara sahipler” (Ctes., fr. 5, 3, Jacoby). SavaĢlara katılan Saka 

kadınları (Ctes., fr. 8a, Jacoby) tıpkı erkekler gibi savaĢ taktikleri kullanıyorlardı (Clem., Strom., IV, 8). 

SavaĢa Zarin katılıyor (Ctes., fr. 7, fr. 8a, Jacoby), savaĢa Sakaların ordusunu, kadınları ve erkekleri 

Sparetra gôtürüyordu (Ctes., fr. 9, 3, Jacoby). Sakalarda, bayanları tıpkı Zarin ve Sparetra gibi lider 

olarak da gôrebiliriz. Aile yaĢamındaki kadının ôzgürlüğü Sakaların evlenme geleneklerinde de 

kendini yansımıĢtır. Bayanlar kendilerine eĢ seçebiliyorlardı. �rneğin, hükümdar Omerg‟in düzenlediği 

düğün sırasında kızı konuklardan birine Ģarap badesi sunarak kendi seçimini belirtmeliydi (Chares., fr. 

5, Jacoby). Sakalarda bu gibi değiĢik geleneklerden bir diğeri de nik�h geleneğiydi: Damat ve gelin 

sembolik savaĢ düzenliyorlardı, bu savaĢı damat kazanmak zorundaydı (Aelian., V. H., XII, 38). 

Sakalar muhteĢem savaĢçılardı.70 Ahamenilerin ordusunda Sakalar ôncü kuvvetleri 

oluĢturuyorlardı. Onlar, ôrneğin, Marafon (Herod., VI, 113), Fermopil (Diod., XI, 7, 2), Plate (Herod., 

IX, 31, 71) ve Gavgamel (arrian., Anab., III, 13, 1-4; bkz. Curt., IV, 15, 12-19) savaĢlarında 

bulunmuĢlardı. Sakaların savaĢ aletleri Ģunlardı: Yay, kılıç kalkan, mızrak, balta, askerler ve atlar için 

yapılan zırhlı giysiler. Sakalar, süvari ve piyade birlikler Ģeklinde savaĢıyorlardı (Strabo, XI, 8, 6). 

Saka süvarileri “Hiçbir süvarinin yenemediği” süvariler olarak ôzel ün kazanmıĢlardı (Dion. Per., 750, 

751). Onlar, taktik gereği geri çekildikleri zaman bile, at üzerinde dônerek, çok keskin atıĢlar 

yapabilirlerdi. Bunu sadece erkekler değil, bayanlar da yapabiliyordu (Clem., Strom., IV, 8, 62; Aelian., 

N. A., IV, 21). Bu taktik, tüm Ġskit boylarının savaĢ kültürü için karakteristik olan “kuĢatma” taktiğiydi. 

Ġskender, ilk kez bu taktikle Tanais civarında, “Asya Ġskitleriyle” yaptığı savaĢ sırasında karĢılaĢmıĢtı 

(Arrian., Anab., IV, 4). “Asya Ġskitlerinin” aristokratları birbirine sırayla yapıĢtırılmıĢ demir plakalardan 

oluĢan zırhlı asker ve atlardan müteĢekkil ağır silahlı süvari birlikler kurmuĢlardı. Süvariler bu zırhlı 

giysinin yanı sıra kalkan da taĢıyorlardı (Arrian., Anab., III, 13, 4; IV, 4, 4; Curt., IV, 9, 3). Ağır ve uzun 

mızraklar taĢıyan bu süvarilerin gôrüntülerine, Hint ve Sakestan Sakalarının hükümdarlarının 

paralarında da rastlamaktayız. 

Sakaların dinleri ile ilgili bilgiler kısıtlıdır.71 Onlarda da, tıpkı komĢu Massagetlerde olduğu gibi, 

büyük Tanrı -ateĢ ve at kültünün simgesi- GüneĢti. �evresi büyük taĢlarla çevrilmiĢ olan açık hava 

mabetleri bulunmaktaydı. ZerdüĢtlüğün Sakaların dini üzerindeki etkisi tartıĢılmaktadır. Hotan-Saka 

diline birkaç Pamir, ZerdüĢt terimlerinin geçmesi ve bunun yanı sıra GüneĢin isminin de büyük 

ZerdüĢt Tanrısı Ahura Mazda‟nın ismiyle değiĢtirilmesi gerçekten de ZerdüĢtlüğün Sakalar üzerindeki 

etkisini gôstermektedir. Bu Sakaların kültünün Magiler tarafından gônderildiğine dair olan Ahameni 

dônemine ait eski bir bilgiyi de doğrulamaktadır (Lucian., Macrob., 4-Ksanf Lidi‟ye gôre). 
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Saka mitolojisinin yansıdığı Saka “hayvan” yapıtları ve çeĢitli tarihi belgeler Sakalarda demir 

kültürünün geliĢtiğini gôstermektedir.72 

Issık kurganında (M.�. VI.-IV. yy.‟a ait) bulunan, “belirsiz bir yazıyla” yazılmıĢ olan gümüĢ bir 

kupaya dayanarak, Sakaların kendi yazılarının olduğunu sôyleyemeyiz. Bu gümüĢ kupa gibi bôlgedeki 

tüm diğer, “belirsiz yazıyla” yazılan, eserler komĢu tarım bôlgelerinden getirilmiĢtir.73 
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Ġskitlerin Kimliği / Doç. Dr. Ġlhami DurmuĢ [s.620-627] 

Gazi �niversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

GiriĢ 

Ġskitler Atlı Kavimler Medeniyetinin ônemli bir halkasını oluĢturmaktadır. Onlar Bozkır kavimleri 

arasında gerek siyasi tarihleri, gerekse kültürleri bakımından ônemli bir yer tutmaktadır. Ġskitler bin yılı 

aĢkın bir zaman tarih sahnesinde kalabilmeyi baĢaran ender kavimlerden biridir. Onlar �in seddinden 

Tuna nehrine kadar çok geniĢ sahaya yayılmıĢ olup, bırakmıĢ oldukları kültürel miras bakımından 

“Kurgan Kültürleri”nin temsilcileri arasında mühim bir yer tutmaktadırlar.1 

Ġskitler geniĢ sahaya yayılmanın doğal bir sonucu olarak çeĢitli kavimlerin kaynaklarında yer 

almaktadırlar. Grek kaynaklarında Skythai, Asur kaynaklarında AĢguzai, Pers kaynaklarında Saka ve 

�in kaynaklarında Sai tabiri bu hareketli konar-gôçerler için kullanılmıĢtır.2 Pers kaynaklarında bu 

konar-gôçerlerin Saka tigrakhauda, Saka tiay para daray ve Saka haumavarga olmak üzere üç 

grubundan sôz ediliyor.3 Persler ülkelerinin kuzeydoğu, kuzey ve kuzeybatı tarafındaki geliĢmeleri 

yakından bildiklerinden hareketli bozkır kavimlerini de yakından tanıyorlardı. Konar-gôçerlerin 

adlarıyla ilgili verdikleri bilgileri meselenin hallini kolaylaĢtırmaktadır. Buradan Saka tiay para daray, 

yani denizin ôtesine geçmiĢ olan Sakalar Karadeniz Ġskitleri ile aynı kavime iĢaret etmektedir.4 Zaten 

Persler Bütün Ġskitleri Sakai, yani Saka olarak tanıyorlardı.5 Bu bilgi Ġskit-Saka aynılığı açısından 

ônem taĢımaktadır. Bu bilgiler ıĢığında Karadeniz Ġskitlerini Sakaların Pers ülkesinin kuzeyinden 

batıya gôçen Saka toplulukları olarak düĢünebiliriz. Bundan bôyle kullanacağımız Ġskit kelimesi geniĢ 

bozkırlara yayılmıĢ konar-gôçerler içindir. 

Grek kaynakları baĢta olmak üzere �in, Pers ve Asur kaynaklarında verilen bilgilerle arkeolojik 

kazılar sonucunda ortaya çıkartılan buluntular Ġskitlerin tarih ve kültürlerinin aydınlatılmasında ônemli 

bir yer tutmuĢ ve tutmaya da devam etmektedir. Ancak, Mançurya‟dan Macaristan‟a, Kafkaslar‟dan 

Mısır ônlerine kadar tarihte kayda değer geliĢmelerde yerlerini alan, “Tarih yapan, ama tarih 

yazmayan” Ġskitlerin kimlikleri, yani soy-etnik kôkleri de araĢtırılmaya çalıĢılmıĢ, onların kôkenleri 

hakkında gôrüĢler ileri sürülmüĢ ve bilim adamları arasında bir gôrüĢ birliğine varılamamıĢtır. E. H. 

Minns, “Etnografya ile ilgili hiçbir mesele belki de Ġskitler‟in soyu problemi kadar tartıĢılmadı”6 derken, 

yaklaĢık bir asır ônce yapmıĢ olduğu çalıĢmasında bile konuyla ne derece de ilgilenildiğini 

belirtmektedir. Elbette bu ilgi günümüze kadar daha da ônem kazanarak artmıĢ ve Ġskitlerin kimliği 

bilim adamlarını en çok ilgilendiren konulardan biri olmuĢtur. 

Ġskitlerin Kimliği �zerine  

GôrüĢler 

Bazı otoriteler Ġskitler‟in Ġrani, bazıları Slav ve bazıları da Ural-Altay ırkına mensup olduklarını 

belirtmiĢlerdir. Buna gôre, Ġrani, Slav ve Ural-Altay ırkı nazariyeleri olmak üzere üç farklı bakıĢ açısı 
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ortaya çıkmaktadır. 

Ġskitlerin kimliği meselesi ortaya atılınca, ileri sürülen gôrüĢlerden birisi Ġskitlerin Ġrani bir kavim 

olduklarıdır. 19. yüzyılda Zeus, Müllenhoff, Tomaschek, Fressel ve Wilser‟in çalıĢmaları dikkati 

çekmektedir. Bu gôrüĢün savunucuları Ġskit ve Ġran dinini karĢılaĢtırarak, bu iki din arasında bağlantı 

kurmaya çalıĢmıĢtır. Yine, Ġskitleri Ġrani bir kavim olarak kabul eden bilim adamları, onlardan kaldığını 

ileri sürdükleri kelimelere dayanarak iddialarını ispat etmeye çalıĢmıĢlardır.7 

20. yüzyılın baĢlarından itibaren de Ġskitler‟in Ġrani bir kavim olduğunu ileri süren bilim adamları 

ortaya çıkmıĢtır. Bu gôrüĢü savunan bilim adamları arasında Herrmann,8 Kretschmer,9 Junge,10 Von 

Der Osten11 Potratz,12 Rostovtzeff13 ve Grousset14 sayılabilir. 

Bu gôrüĢler Ġskitler‟in dili ve dini ele alınarak ileri sürülmektedir. Ġskitler‟e ait olduğunu belirtikleri 

bazı isimleri, dikkate alarak ve Ġskit dini ile Ġranlıların dinini karĢılaĢtırarak, Ġskitler‟in Ġran soyundan 

olduğunu ileri sürmektedirler. Oysa, elde ettikleri az sayıda malzemeyle ve Ġskit diniyle Ġranlıların dinini 

karĢılaĢtırmakla �in seddinden Tuna nehrine kadar yayılmıĢ olan Ġskitlerin kimliğini belirlemek ve 

onların Hint Avrupai bir kavim olduğunu ileri sürmek yetersiz kalmaktadır.15 

Ġskitler‟in Slav ırkına mensup olduklarını ileri süren bilim adamları da olmuĢtur. Bu gôrüĢün 

temsilcileri Ruslardır. Ruslar daima Ġskitlerden Slavlıkları ispat olunmuĢ gibi bahsetmektedir. Halbuki 

Herodotos ve Hipokrates‟in eserlerinde Slavlık tezini destekler bir tek delil bulmak imkanı bile yoktur. 

Bu gôrüĢü destekleyecek hiçbir yazılı kaynak bulunmadığından ve son derece de keyfi olarak 

değerlendirilen arkeolojik buluntulardan da sağlıklı bir sonuç alınamayacağından, bilimsel temeli 

olmayan gôrüĢ Ġskitlerin Slavlığı olup bilim çevrelerinde destek bulmamıĢtır.16 

Ġskitler‟in hangi ırka mensup olduğu meselesi ortaya çıkalıdan bu yana, en kuvvetli gôrüĢ 

Ġskitler‟in asılları itibariyle Ural-Altay ırkına mensup oldukları gôrüĢüdür. Bu gôrüĢ 19. yüzyıldan bu 

yana ileri sürülmeye baĢlanmıĢtır. 

Ġskitlerin Türk-Tatar veya Moğol ırkından olduğu ileri sürülmüĢ, bu gôrüĢü Grote,17 Kiepert18 

gibi bilim adamları savunmuĢlardır. Bu gôrüĢ zamanla çok taraftar bulmuĢ, meĢhur çivi yazısı uzmanı 

Mordtmann Saka tigrakhauda ve Saka haumavarga‟nın Türklüğünü çivi yazılı belgelere dayalı olarak 

ispatlamaya çalıĢmıĢtır.19 

Ġskitlerin Ural-Altay ırkına mensup bir kavim olduğu hususunda 20. yüzyılda da çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Bunların baĢında Minns gelmektedir. Bu tanınmıĢ bilim adamı yazılı kaynakları ve çok 

sayıda arkeolojik malzemeyi değerlendirerek, onların Hint Avrupai bir kavim olmadığını20 ve Ural-

Altay ırkına mensup olduğunu kabul etmiĢtir.21 Ġskitler‟in Türklüğünü kabul eden bilim adamları 

arasında Franke,22 Meyer,23 Huntingford,24 Ruben,25 Von der Osten,26 gibi bilim adamları 

sayılabilir. 

Ġskitler‟in Ural-Altay ırkına mensup olduğunu kabul eden ve bu konuda gôrüĢlerini belirten Türk 
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bilim adamları da vardır. Bunlar arasında Arsal,27 Günaltay,28 Togan,29 Kırzıoğlu,30 Guboğlu,31 

Tarhan,32 �gel,33 Seyidof,34 �ztuna35 ve Koca36 sayılabilir. 

Ġskitlerin Türklüğü 

Bir kavmin soy-etnik kôkünü tayinde filolojik, arkeolojik ve antropolojik kaynakların olması 

gerekir. Bu gereklilik yalnız Türk kôkenli kavimler için değil, bütün soy-etnik kôkü bilinmeyen kavimler 

için geçerlidir. Bütün belgelerden hareketle adı geçen kavmin anavatanı, dili, dini, gelenek-gôreneği 

ve sanat anlayıĢının anlaĢılabilecek mahiyette olması gerekir. Bu Ģekilde meseleye yaklaĢıldığında 

Ġskitler‟in kimliği problemi aydınlatılabilir. 

�ncelikle Ġskitler‟in anayurdu neresiydi? sorusuna cevap aramamız gerekiyor. Bu hususta 

Herodotos, “Gôçebe Ġskitler, Asya‟daydılar; Massagetlerle yaptıkları bir savaĢtan yenik çıktılar, Araxes 

Irmağını geçtiler, Kimmerlerin yanına gôç ettiler” demektedir.37 Herodotos Araxes‟i Aral gôlünün doğu 

tarafına akan Jaxartes olarak ifade ediyor ve sonraki yazarların Hazar denizine batıdan aktığını 

sôyledikleri Araxes‟i kastetmiyor. Yukarıda adı geçen halk Saka olarak bildirilir ve doğuya, Jaxartes‟in 

doğduğu bôlgeye yerleĢtiriliyor. Bundan dolayı Ġskitler‟in M.�. 8. yüzyılda Orta Asya‟da bulunduklarını 

ve daha uzakta Bering Boğazı‟na kadar bu atlı bozkır kavimlerinin yayıldığını anlayabiliyoruz.38 Pers 

kaynaklarında geçen ve üç Saka grubundan biri olan Saka tiay para daray39 ise denizin ôtesine 

geçen Sakaları, yani Ġskitleri gôsteriyor. Buradan Pers ülkesinin kuzeyinde doğudan batıya doğru bir 

gôç hareketinin olduğunu anlayabiliyoruz. Bu da bize bir zamanlar Ġskitler‟in bozkırların doğusunda 

yaĢadıklarını, ilk yurtlarının bozkırların doğusunda aranması gereğini gôsteriyor. 

Yazılı kaynaklardaki bilgileri arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkartılan buluntularda 

desteklemektedir. Ġskitler‟e ait arkeolojik buluntuların daha eski tarihli olanları bozkırların doğusunda 

ortaya çıkartılmıĢtır. �zellikle Tuva‟da Arjan kurganı buluntuları Ġskitler‟e ait olanları, çeĢit bakımından 

zenginlikleri dikkate alındığında adı geçen kavmin ortaya çıktığı coğrafyaya ıĢık tutmak ve bu hususta 

yazılı kaynakları doğrulamak açısından büyük değer taĢımaktadır. �ünkü erken Ġskit kültürüne Ġskit-

Sibirya kültürü etki etmekte ve bu kültür bozkırlarda M.�. VIII. yüzyıldan itibaren yayılmaya 

baĢlamakta ve bozkırın geniĢ alanlarında tüm ôzelliğiyle eksiksiz olarak geliĢme gôstermektedir.40 

Modern araĢtırıcılar arasında otorite olan Minns, Ġskitlerin Asya kôkenli bir kavim olduğunu, 

“Elbette konar-gôçer Ġskitlerin Asya kôkenli olmaları Ġranlılarla alakalı değildir, fakat Ari olmayan 

kôklerini hatırlatır”41 derken bozkırların doğusunda birçok kurgan ôzellikle Arjan kurganı açılmamıĢtı. 

Bu kurganın açılması ve buluntularının değerlendirilmesi Ġskitlerin ilk yurdunun Asya içleri olduğunu 

“hatırlatmaktan” ôte, artık kesinlikle düĢündürüyor. Bu durumda Türklerin anayurdunun Altaylar ve 

çevresi olarak kabul gôrmesi de ônemli yer tutuyor.42 

Ġskit/Saka adı da Ġskitlerin kimliği meselesine açıklık kazandırıyor. Ġskitlerin kabile isimleri olan 

Targutae, Skolot ve Paralat kelimelerinin Türk, �iğil ve Barula adlarının “T”li cemi Ģeklini, yani Türküt, 

Sikülüt ve Barulat kelimelerini hatırlatıyor. Ġskit kelimesi Cengiz‟in ilk dayandığı Sakait kabilesinin adı 

gibi Saka adının “T”li cem Ģekli olmasını düĢündürüyor.43 Bir çok Türk lehçesinde Sa/Sak kelimesinin 
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yaygın manalarından biri “yay” olup, bazı Türk lehçelerinde “kuvvet”, “güç” anlamına geldiği 

biliniyor.44 

Ġskit/Sakaların kendilerine hangi adı verdikleri henüz kendi yazılı kaynaklarıyla 

belirlenmemesine ve onlara bu adı komĢularının vermesine rağmen, kendilerini buna yakın bir adla 

anmaları mümkün gôrünüyor. Bilim adamlarının Türklükle ve Türkçe ile bağlantılı gôrmeye çalıĢtıkları 

Sak kelimesinin, Türkçe‟de bazı kelimelerde “s” ve “y” değiĢim hadisesinden hareketle “yay” anlamına 

geldiğini, Türkler‟de yay ve okun en eski devirlerden bu yana ônemini, Bozoklar, �çoklar, 53 Yaylar, 

40 Yaylar gibi daha sonraki Türk boylarının da yayı ve oku kendilerine ad olarak aldıklarını 

düĢündüğümüzde Sak kelimesinin Türkçe ile alakalı bir kelime olabileceği akla yatkın geliyor. Ayrıca 

Sakaların çok iyi yay ve ok kullanmaları, bu hususiyetlerinin hem yazılı kaynaklar ve hem de 

arkeolojik malzemeyle belirlenmesi, onların adının yay ve okun birleĢmesinden oluĢtuğu düĢüncesini 

kuvvetlendiriyor. 

Ġskit/Sakaların kimliğinin belirlenmesinde dilleri de ônemli bir yer tutuyor. Ancak, Ġskit dili ile ilgili 

belgelerin çok az oluĢu meselenin hallini zorlaĢtırıyor. Senkronik (�ağdaĢ) kaynaklarda geçen, 

Ġskitlere aitliği bilinen kelimelerden hareketle Ġskitlerin dili, dolayısıyla kimliği hakkında gôrüĢ ileri 

sürebilmek mümkün olabiliyor. �zellikle senkronik kaynakları çivi yazılı belgeler ve Grek yazarlarının 

eserleri oluĢturuyor. 

�zellikle batı bozkırlarında yayılmıĢ olan Ġskitçe kelimeler Türkçe kelimelerle karĢılaĢtırma 

yapmaya imkan veriyor. Coğrafya isimleri, Ģahıs isimleri45 çivi yazılı belgelerdeki isim ve fiiller46 

bôyle bir denemeyi mümkün kılıyor. 

Bozkırların doğusunda kurganlardan çıkartılan runik yazılı belgeler Ġskit/Sakaların dilinin 

belirlenmesinde ônemli buluntular olarak dikkati çekiyor. Bunlar arasında Kazakistan‟da Alma Ata 

yakınında Esik kurganından çıkartılan ve M.�. 5-4. yüzyıllara tarihlendirilen gümüĢ bir kap üzerinde 

runik yazı ortaya çıkartılmıĢtır. Bilim adamları bu yazılı belge üzerinde çalıĢmaya baĢlamıĢlardır.47 

Belgenin Türkçe ile bağlantısı ortaya konulmuĢ ve burada ortaya çıkan harflerin Orhun‟dakilerin ilkel 

Ģekilleri olduğu belirtilmiĢtir.48 Aynı zamana tarihlendirilen Pavlador bôlgesinde bir kurgandan da 

runik yazılı belge ortaya çıkarılmıĢ olup, yazının Türkçe ile bağlantısı ortaya konulmuĢtur. Bu yazılı 

belge de runik yazının Güney Sibirya ve Kazakistan‟daki konar-gôçer kavimler arasında çok geç 

çıktığı yolundaki ônceden ortaya atılan gôrüĢün yanlıĢlığını ortaya koymuĢtur.49 

Runik yazının mevcut ôrneklerinin milattan ônceki yıllara ve hatta M.�. 5. yüzyıla kadar gitmesi 

epeyce eski olduğunu ve Gôktürk Dônemi‟ne kadar bir tekamül süreci geçirdiğini gôstermektedir. Bu 

yazının Sakalardan baĢlayarak, çeĢitli Hun boylarında da kullanılmak suretiyle, Gôktürklere kadar 

ulaĢtığı ve bütün Türkçe konuĢan kavimler tarafından kullanıldığı anlaĢılıyor.50 

Ġskitlerin dini inancı da onların kimliğini belirlemede ônemli bir yer tutuyor. Yazılı belgelerde 

yalnız Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkırlarda yaĢayan ve Greklerle de teması olan Ġskitlerin panteonu 

(tanrılar alemi) hakkında sınırlı bilgiler bulunmaktadır. Herodotos Ġskit dilinde Hestia‟ya “Tabiti”, Zeus‟a 



  944 

“Papaios”, Toprak‟a “Api”, Apollon‟a “Oifosyros”, Gôksel Aphrodite‟ye “Artimpasa”, Poseidon‟a 

“Thamimasadas” denildiğini bildirmektedir.51 

Herodotos‟un verdiği bilgilerde Ġskitler‟in Türklüğüne dair açık iĢaretler bulunmaktadır. BaĢlıca, 

Papaios (Gôk Tanrısı), Apia (Yer Tanrısı) ve Tabiti (Ev ve Aile Tanrısı) olmak üzere üç tanrı 

bulunmaktadır. Eski Türklere ait bütün eski kaynaklar Gôk Tanrısı (Tengri) ile Yer Tanrısı (Yersub)‟nın 

varlığından bahsediyor.52 Bilge Kağan yazıtında “Yukarıda Türk tanrısı ve mukaddes Yer Sub‟u” 

ibaresi geçmektedir.53 Bu iki Tanrıdan baĢka Türklerde bir de Umay adında ev hayatına ve çocuklara 

bakan bir tanrıça bulunmaktaydı. Ġskitlerin Tabiti adını verdikleri tanrıça fonksiyonu itibariyle eski 

Türklerdeki Umay‟a tekabül etmektedir.54 Yer Tanrısı ismi olarak gôsterilen Apia kelimesi de Türkçe 

bir kelimeyi düĢündürüyor. Hemen hemen bütün Türk lehçelerinde Ebi, Ebe kelimesinin doğuran 

kadın manasına geldiği bilinmektedir. Bu kelime zamanında mahsul Tanrısı, yani mahsul veren, 

mahsul doğuran Tanrı adı olup, daha sonra Ebelere, doğuran, doğurmaya yardım eden kadınlara 

geçmiĢ olması kuvvetle muhtemeldir. Kazan lehçesinde Ebi kabile, büyük ana ve umumiyetle 

muhterem kadın manalarına gelmektedir.55 Eski Türklerde muhterem kadınları Tanrıça adlarıyla 

yadetme adetinin olduğunu da Kôl Tigin Yazıtı‟ndan ôğreniyoruz. Bilge Kağan annesini Umay gibi 

gôrüyor.56 

Ġskitlerle eski Türk dini inancı arasında bir paralellik kurabilmek mümkün olabiliyor. Ġnancın 

merkezinde Gôk Tanrının olduğu anlaĢılabiliyor. �zellikle bôyle bir inancın varlığını bozkırların 

doğusunda yaĢayan Ġskit topluluklarında gôrebilmek mümkün oluyor. Tarihi Ġskitlerin doğusunda 

yaĢayan ve Saka tigrakhauda, yani ok Ģeklinde sivri baĢlık giymiĢ Sakalarla Massagetlerin aynılığı 

biliniyor.57 Massagetlerin dini inancıyla ilgili olarak Herodotos, “Taptıkları tek tanrı güneĢtir ve ona at 

kurban ederler. Bunun anlamı tanrıların en hızlısı olan GüneĢ‟e en hızlı hayvanı takdim etmektir” 

demektedir.58 Buradan onların Politeist (çok tanrılı) bir inancının olmadığını, muhtemelen Herodotos 

tarafından belirtilen güneĢin de gôk olabileceğini düĢünebiliyoruz. Eski Türklerde Gôk-Tanrısı adına 

hayvanlar, ôzellikle at sunulmakta ya da kurban edilmekteydi.59 Gôğün büyük cisimleri GüneĢ ile 

Ayın, sonunda gôk gürültüsü ile ĢimĢek gibi gôk hadiselerinin Gôk-Tanrıyla belirli bir bağlantısı 

vardı.60 Massagetlerde tek tanrı olarak belirtilen GüneĢ de Ay ve Yıldızlar gibi gôk içerisinde yer 

aldığından bu durum Gôk-Tanrı inancıyla bağlantılıydı. 

Ġskitlerde tanrı ya da tanrılar antropomorflaĢtırılmamıĢlar (insan Ģeklinde tasavvur ve tasvir 

edilmeme) ve kült (tapımla ilgili) heykelleri yapılmamıĢtır. Dolayısıyla Ġskit tanrıları için tapınaklarda 

inĢa edilmemiĢtir. “Asli Türk itikadında antropomorfizm yoktu. Bundan dolayı da onları muhafazaya 

mahsus yapılar olan tapınaklar inĢa edilmiyordu.”61 

Ġskitlerde atalar saygıyla yad ediliyordu. Onların hayatında atalarının mezarlarının ônemli bir yeri 

vardı. Bir ôlçüde onları yurtlarına bağlayan en ônemli unsurlardandı. Bunu Darius‟un Ġskitler üzerine 

yapmıĢ olduğu sefer sırasında çok iyi anlıyoruz. Darius Ġskit hükümdarına elçi gôndererek kendisine 

karĢı koyabilecek gücü varsa, karĢısına çıkarak savaĢmasını ister. Ġskit hükümdarı ise, hiç kimseden 

korkmadığını, hiçbir kentleri ve dikili ağaçlarının olmamasından dolayı savaĢa girmediğini belirtir. 
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Ancak, Persler atalarının mezarlarını bulup onlara zarar verirlerse, o zaman savaĢacaklarını bildirir.62 

Buradan Ġskitlerde bir atalar kültünün varlığı anlaĢılır. Eski Türklerde de atalara ait hatıralar kutlu 

sayılmaktaydı. Ataların ruhlarına kurbanlar kesilmekte ve onların mezarları korunmaktaydı.63 

Ġskitlerde ruha inanıĢ düĢüncesi de kôklü bir geleneğe bağlı bulunmaktaydı. Bütün hayatları 

boyunca, tabiatla mücadele ve kaynaĢma içerisinde bulunan bu insanlar, zaman zaman birtakım 

korkunç veya garip tabiat hadiseleriyle karĢılaĢmıĢlar ve açıklayamadıkları bu halleri ruhlara 

atfetmiĢlerdir. Bunlar iyi ve kôtü ruhlardır. Bazıları ise iĢlerini bozar.64 Tabiat kuvvetlerine inanma eski 

Türklerde de vardı. Eski Türkler tabiatta birtakım gizli kuvvetlerin varlığına inanıyorlardı: Dağ, tepe, 

kaya, vadi, ırmak, su kaynağı, mağara, ağaç, orman, volkanik gôl, deniz, demir, kılıç, vb. Bunlar aynı 

zamanda birer ruh idiler. Ayrıca güneĢ, ay, yıldız, yıldırım, gôk gürültüsü, ĢimĢek gibi ruh tanrılar 

tasavvur edilmiĢti. Ruhlar iyilik seven, fenalık getiren olmak üzere iki gruba ayrılıyordu.65 

Ġskitlerin inandıkları ruhlar ve tanrılar aleminin eski Türk dininde bulunan motiflerle olan 

benzerliğini tesadüfle açıklamak mümkün değildir, aksine bu benzerlik ve bağlantılar Ġskitlerin 

Türklüğüne iĢaret olarak kabul edilebilir. 

Ġskitler gelenek ve gôreneklerine bağlı ve yabancı geleneklere kesinlikle kapalı bir toplumdu.66 

Konar-gôçer bir kavim olan Ġskitler, soğuğa karĢı korunaklı, keçeyle kaplı, dôrt ya da altı tekerlekli, 

ôküzler tarafından çekilen arabalarda yaĢamaktaydılar. Hayvanlarına otu bol otlaklar bulmak için 

dolaĢmaktaydılar. Onlar piĢmiĢ et yemekte ve kısrak sütü içmekteydiler.67 

Hunlar ve Gôktürklerde aynı Ģekilde yaĢamaktaydılar. Bunlar Türk “derme ev”lerinde, yani 

keçeden yapılmıĢ kubbeli çadırlarda yaĢıyorlardı. Diğer Türk kavimleri gibi Ġskitlerde kımız içiyorlar ve 

sütten “kurut” yapıyorlardı.68 �zellikle Ġskitler hayatlarının ônemli bir kesimini at üzerinde geçirmekte 

ve hep pantolon giymekteydiler.69 Hunlar da aynı Ģekilde yaĢamaktaydılar ve adetleri bakımından 

Ġskitlere benzemekteydiler.70 

Ġskitler baĢta at olmak üzere bütün hayvanları kesmekteydiler. Domuz kurban etmeleri bir tarafa, 

onu topraklarında beslemeleri bile sôz konusu değildi.71 Türkler hemen her devirde kesim hayvanı 

olarak atı diğer hayvanlara tercih etmiĢlerdi. Günümüzde at kurban etme adetinin gayrimüslim Altay 

Türkleri arasında devam ettiği bilinmektedir. Ġskitlerin genelde domuz beslememeleri ve onu asla 

kurban etmemeleri ilgi çekicidir. Buradan Türklerin bu hayvana karĢı duydukları nefretin sadece Ġslami 

kanatle ilgili olmadığı sonucunu çıkarabiliriz.72 Bu cümleden olarak, Ġskitlerin at kurban etmeleri ve 

domuz kesmemeleri onların Türklüklerine bir iĢaret sayılabilir. 

Ġskitler arasında oldukça fazla olan falcılar kehanetlerinin icrasında sôğüt çubukları 

kullanmıĢlar.73 Bu kehanet gôsterme tarzına Altaylılar, �uvaĢlar, Kazaklar, Kırgızlar, �zbekler ve 

Tuvalılarda rastlanılmıĢtır.74 Bôyle bir anlayıĢın Türk kültür çevrelerinde kôklülüğü ve yaygınlığı dikkat 

çekmektedir. 

Ġskitlerde ant içme geleneği de vardı. Toprak bir kupanın içerisine Ģarap doldururlar; ant içecek 
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olanlar buna kanlarını karıĢtırırlar; bunun için sivri bir Ģeyle küçük bir delik açarlar, ya da kılıçla hafif 

çizerler; sonra kabın içerisine bir pala, oklar, bir balta ve mızrak daldırırlar; bu da olduktan sonra ant 

içerler ve kaptaki Ģaraptan azıcık içerler ve orada bulunanların ileri gelenleri de onlarla beraber 

içerlerdi.75 Aynı merasim eski Türklerde de vardı. Asya Hun hükümdarlarından Huhanye de aynı 

Ģekilde �in elçileriyle yaptığı anlaĢmada Ģaraba kan karıĢtırarak içmiĢti.76 Bunun Macarlar ve 

Kumanlar arasında da yaygın olduğu bilinmektedir.77 Ġskitlerdeki dostlaĢma merasimlerinde gôrülen 

kan karıĢtırma usulü tarih boyunca bütün Türk boylarında devam etmiĢ olup, hatta Osmanlı 

edebiyatında kan yalaĢıp dost olma motifi çıkmıĢtır.78 

Ġskitler kahramanlıkları ve savaĢ taktikleriyle de bir çok kavimden farklıydı. Onlara saldıranlar 

ellerinden kurtulamazdı, hepsi atlı ve ok atarak savaĢırlardı.79 Eski Türk toplulukları aynı Ģekilde 

mücadele etmekteydiler. At üzerinde yayı etkili bir savaĢ silahı haline getirebilmiĢler ve “uzak savaĢ” 

usulünü benimsemiĢlerdi. Türkler at sayesinde süratli manevra kabiliyetine sahip oldukları için 

uzaktan savaĢı tercih ediyorlardı.80 

Ġskitler hükümdarları ôldüğü zaman eni boyu bir dôrtgen, büyük bir mezar kazarlar, mumyalama 

iĢlemi tamamlanmıĢ ôlüyü getirirlerdi. Hayatta olanlar kulaklarının memesini keserler, baĢlarından 

saçlarını kazıtırlar, kollarını çizerler, alın ve burunlarını yırtarlardı.81 Eski Türklerde de aynı gelenek 

dikkati çekmektedir. Bilge Kağan bengü taĢında bôyle bir merasimden sôz edilmektedir. Bilge Kağan 

babasının it yılının onuncu ayının yirmi altıncı gününde ôldüğünü, domuz yılının yirmi yedinci gününde 

yas tôreni yaptırdığını bu esnada �inliler‟in ıtriyat, altın ve gümüĢ, diğer topluluklara mensup kiĢilerin 

de iyi at ve kara samur kürkleri getirdiklerini belirttikten sonra; tôren sırasında bütün halkın saçlarını 

tıraĢ ettiğini ve kulaklarını yaraladığını bildirmektedir.82 Buradan Ġskitlerdeki ôlü gômme adetinin 

aynen Gôktürklerde de tatbik edildiğini anlıyoruz. 

Ġskitlerde ôlülerin mumyalanması arkeolojik kazılarla da anlaĢılabilmiĢtir. Pazırıktan bulunan 

cesetler mumyalanmıĢtır. Bu mumyalanmıĢ cesetlerin üzerinde dôvmelere de rastlanılmıĢtır. Genelde 

cesetlerde, vücudun ôn ve arka kısımlarında baĢtan aĢağıya kadar dôvmeler bulunmaktadır.83 Eski 

Türkler de toprak olmayı bir türlü kabul edememiĢler, bütün fertlerini değilse bile, ulularını ve 

hükümdarlarını mumyalamak suretiyle, maddi varlıklarını ebedileĢtirmek istemiĢlerdir. DeğiĢtirdikleri 

çeĢitli dinlerin ruh anlayıĢına gôre, bazen bu sanatlarını tadile lüzum gôrmüĢler, fakat büsbütün 

bırakmamıĢlardır. Ġslamiyeti kabulleriyle de mumya yapmakta devam etmiĢlerdir. Buna en güzel misal, 

Anadolu Selçuklularının yaptıkları mumyalardır. II. Kılıç Arslan, I. Keyhüsrev, II. Süleyman ġah, III. 

Kılıç Arslan ve daha birçokları mumyalanmıĢtır.84 

Ġskitlerin kendi gelenek ve gôreneklerine çok bağlı oldukları bilinmektedir.85 Aynı Ģekilde 

Gôktürklerin de gelenek ve gôreneklerine çok bağlı oldukları anlaĢılmaktadır. Bilge Kağan, milletine 

�in kültürünün cazibesine kapılmamalarını tavsiye ediyor. �in ülkesine yerleĢenlere, �ince unvanları 

kabul edenlere, yaptıklarının yanlıĢ olduğunu bildiriyor.86 

Ġskit sanatının izlerini çok geniĢ sahada bulmak mümkündür. Konar-gôçer olarak yaĢayan 
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Ġskitler, daimi mesken yerine çadırı ikametgah olarak kullanmıĢ ve kendilerini her türlü doğal 

unsurlardan koruyan bu nesneyi kutlu saymıĢlardır. Kurgan adı verilen tepecikler de esasında Ġskit 

çadırının ôbür dünya için hazırlanmıĢ bir benzerinden baĢka bir Ģey değildir. Bu kutlu mekan form 

olarak asırlarca devam etmiĢ ve ôzellikle Hun-Türk kültüründe ônemini korumuĢtur.87 Enterasan bir 

noktada, Selçuklu kümbetlerinin mimari olarak aynı geleneği devam ettirmesidir. Bunlar ekseriyetle iki 

katlıdır. Alt tarafı defin bôlmesi olan kümbetlerin üst bôlümü tamamen çadıra benzetilmiĢtir. Bu da 

bize, Selçuklu Türklerinin Müslüman oldukları halde h�l� eski bozkır hayatının geleneklerine bağlı 

olduklarını gôstermektedir. 

�in‟in kuzeybatısından Tuna nehrine kadar çok geniĢ bir sahadan meydana çıkartılan kurgan 

buluntuları da Ġskit ve Hunlardaki sanat anlayıĢının benzerliğini gôstermeleri bakımından büyük ônem 

taĢımaktadır. Bu sanata “Hayvan �slubu” adı verilmektedir.88 

Ġskit ve Hun sanatkarları, çoğunlukla ormanlardaki sarmaĢıklar gibi, ôlümüne birbirleriyle 

mücadeleye girmiĢ hayvanları tasvir etmektedir. Uzuvların bükülmesi, yırtıcı hayvanların, akbabaların 

veya ayıların pençelerinde kıvranan geyikler ve atlar dramatik sanatta hoĢlanılan konuları 

oluĢturmaktadır.89 En çok kaplar, vazolar, levhalar ve süs eĢyaları üzerindeki savaĢ sahneleri ve 

hayvan mücadelelerinde ileri teknik dikkati çekmektedir. Bu sanatın en belirgin ôzelliğini mücadele 

halinde olan hareketli figürler oluĢturmaktadır. Orta Asya Türk sanatının ôzünü oluĢturan Hayvan 

�slubunu en çok Ġskitler kullanmıĢlardır. Gerek seçilen konular ve gerekse bunların iĢleniĢleri 

bakımından, Ġskit ve Hun sanatı birbirine çok yakınlık gôstermektedir. Hatta bir merkezde imal edilip, 

değiĢik yerlerde ele geçen sanat ürünleri gibidirler. Bu derece yakınlık Ġskit ve Hunların aynı hayat 

tarzları ve aynı anlayıĢın sanatlarına da yansımıĢ olduğunu gôstermektedir. Bu durum, Hun sanatının 

Ġskit sanatının bir devamı olduğunu düĢünmemizi mümkün kılar. 

Ġskitler uzun süre tarih sahnesinde kalan ender kavimlerden biridir. Onların hakimiyetlerinin son 

bulmasıyla yeni oluĢumlar içerisinde olabilecekleri mümkündür. �zellikle bozkırların doğusunda 

yaĢamıĢ olanlarının Vusunlar ve Gôktürklerin ataları olabilecekleri düĢünülmektedir.90 

Günümüz Türk topluluklarından Kent Türklerinin, KaĢgarlıların, Tarançıların, kuzeyde bulunan 

Yakut Türklerinin atalarının da onlar olabileceği bilim çevrelerince kabul gôrmektedir. �zellikle Kuzey 

Sibirya‟da yaĢayan ve kendilerini Saka olarak adlandıran Yakut Türkleri‟nin atalarının da milattan 

birkaç asır ônce dıĢarıdan gelen bir saldırı sonucunda güneyden kaçarak, Yenisey ırmağı ve Baykal 

gôlü yakınlarına sığınmaya mecbur olduğu hakkında rivayetler bulunmaktadır.91 Yakutlardan bir 

kısmı, ôzellikle Lena vadilerinde yaĢayanlar, kendilerini Uranhay Sakaları, yani Orman Sakaları olarak 

adlandırıyor.92 Uranhay Sakaların hala bir kısmı Moğolistan‟ın kuzeyinde yaĢıyor. 

Sakaların Yakutlardan baĢka Kazaklar ve hatta Kafkaslarda yaĢayan bazı Türk boylarının 

oluĢumunda da ônemli bir rol oynadıkları biliniyor.93 

Sonuç 
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Ġskitler bozkır kavimlerinin tarihte adı bilinenlerinin en eskilerinden olduğu gibi, Mançurya‟dan 

Macaristan‟a kadar çok geniĢ coğrafyaya yayılmıĢ ve uzun süre tarih sahnesinde kalmayı 

baĢarabilmiĢ olanlarıdırlar. 

Ġskitlerin tarih ve kültürleri hakkındaki bilgileri arkeolojik buluntular ve yazılı kaynaklardan 

ôğrenebiliyoruz. Dolayısıyla onların kimlikleri hakkındaki bilgilerin kaynağı da yine arkeolojik 

buluntular ve yazılı kaynaklardır. 

Ġskitlerin ilk yaĢamıĢ oldukları coğrafya, dillerine ait kelimeler, dini inançları, sosyal yapıları, 

gelenek ve gôrenekleri, savaĢ taktikleri çeĢitli Türk topluluklarıyla paralellik ve benzerlik kurmaya 

imkan veriyor. Kendilerini hala Saka olarak kabul eden toplulukların günümüzde varlığı da biliniyor. 

Bu çok yônlü paralelliklerden hareketle Ġskit/Saka topluluklarının büyük ôlçüde Türkler ve 

Türklükle bağlantılı olduklarını mevcut belgeler ıĢığında düĢünüyoruz. Elbette çok geniĢ sahaya 

yayılmıĢ olan bu konar-gôçerler arasında baĢka unsurlar da olmalıydı diyor, ancak kavme, coğrafyaya 

ad veren, kültürün taĢıyıcısı olan ve egemen güç olarak varlığını sürdüren unsuru Türklükle ve 

Türklerle bağlantılı gôrüyoruz. 
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Yesi ve Çevresinde Sakalar / Doç. Dr. Muhammet BeĢir AĢan [s.628-631] 

Doç. Dr. Muhammet B. AġAN 

Fırat �niversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

Yesi-Türkistan Ģehri, Türk milletinin kültür ve din tarihinde ôzel bir yere sahip olup, Türk 

boylarının eski yerleĢim alanlarından birisidir. Bazı araĢtırmacılar Ģehrin bundan 2000 yıl ônce 

kurulduğunu ve Oğuz Han‟ın baĢkentliğini yaptığını kaydetmektedirler.1 

Yesi‟nin (Türkistan) tarihi dônemler içerisinde; Karaçuk, ġavgar, Yassı ve Türkistan adlarıyla 

anıldığını gôrmekteyiz. Türkistan kelimesi ise “Türk yurdu” anlamındadır. Genel olarak Türklerin 

yaĢadıkları tüm coğrafyayı adlandırmak için kullanıldığı gibi, bugün Güney Kazakistan‟da Yesi olarak 

bilinen yerleĢim yerinin adı olarak da kullanılmaktadır. 

Türkistan isminin, ilk olarak VII-IX. yy.‟da Farsça kaynaklarda,2 daha sonra Arapça3 ve diğer 

kaynaklarda yer aldığını gôrmekteyiz. Türk dünyasının büyük bilgini KaĢgarlı Mahmud da (XI. yy.) 

Divan-ı Lugati‟t-Türk‟te “Türkistan” adını ôzel olarak kullanmıĢtır.4 El-Yakubi “Fütuh-ul Büldan” adlı 

eserinin bir bôlümünde “Türkistan”ı ele almıĢ ve bu bôlümde genel olarak Türk boylarının “Türkistan” 

olarak adlandırılan coğrafi bôlgedeki dağılımını vermiĢtir.5 Bôylece “Türkistan” adı IX-X. yy.‟dan 

baĢlayarak bir coğrafi ve etnografik terim olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Bugünkü Yesi Ģehri, Kazakistan‟ın ônemli tarihi bir Ģehridir. Kazakistan‟ın güneyinde, Orta 

Sirderya bôlgesinde yer alır. Ġdari bakımdan �imkent eyaletinin bir Ģehridir. Yesi, Yassı isminden de 

anlaĢılacağı gibi düz bir yerleĢim alanı üzerine kurulmuĢtur. Kuzeydoğusunda Karadağ, 

güneybatısında ise Sirderya ile çevrilidir. Nüfusu 1988 yılı sayımına gôre 79 bindir.6 

Yesi ve çevresinin tarihi coğrafyasının oluĢmasında üç temel ôğenin etkili olduğunu 

gôrmekteyiz. Bunlar Sır Derya Nehri, Karadağ ve Ġpek Yolu‟dur. Hoca Ahmet Yesevi‟nin Yesi‟ye gelip 

yerleĢmesinin de yôre tarihi ve kültür coğrafyası üzerinde büyük etkisi vardır. 

Yesi‟nin (Türkistan) sınırlarına gelince; yôre ile ilgili ônemli araĢtırmalar yapan K. M. Baypakov‟a 

gôre7 Güney Kazakistan‟ın ônemli bôlümünü ve Talas bôlgesi ile Aladağ etekleri, Sirderya‟nın orta 

bôlümü ve Karatav‟ın dağlık kısımlarını “Türkistan” sınırları içerisinde zikretmektedir.8 Ġbn-i Ruzbihan 

ise Sığnak‟ı Türkistan sınırlarına da dahil edip Sauran (Sabran), Talas, Otrar ve Açısay Ģehirlerini 

Türkistan‟ın komĢu Ģehirleri olarak gôsterir.9 Biz bu çalıĢmamızda Sakalar dôneminde Yesi ve yôresi 

hakkında bilgi vermeye çalıĢacağız. 

Sakalar 

Yesi‟nin bilinen tarihi de Orta Asya‟nın tarihi gibi Sakalarla baĢlamaktadır. Fars kaynaklarına 

gôre Sakalara “kuvvetli erkek” anlamına gelen Saka deniliyordu. �inliler Sai veya Sai-wang, Yunan 
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kaynakları ise “Scith”, adını veriyorlardı. Kazak AraĢtırmacı E. BaybatĢa, Neolotik dônemin 

sonlarından baĢlayarak, Kazak bozkırlarında yaĢayan halk için Saka tabirinin kullanıldığını 

belirtmektedir.10 

�in‟deki �u Hanedanı‟nın yıkıldığı M.�. 770 yılına kadar Sakaların Orta Asya‟nın, Sirderya ve 

çevresi merkez olmak üzere, Tanrı Dağları ile Hazar Denizi arasında, yaĢadıkları,11 daha sonra 

Avrasya, Uzak Doğu, Batı Avrupa ve Mısır‟a kadar geniĢ bir coğrafyaya yayıldıkları bilinmektedir.12 

M.�. VI. yy.‟da Ġran‟da kurulmuĢ bulunan Ahamen (AhameniĢ) Devleti‟nin hakimiyeti altına giren 

Sakalar, bu devletin son zamanlarına doğru zayıflaması ile birlikte, M.�. IV. asrın baĢlarından itibaren 

tekrar bağımsızlıklarına kavuĢmuĢlardır.13 E. BaybatĢa‟nın tespitine gôre, Ahamen Devleti‟nin Kir 

padiĢahı olarak anılan hükümdarı, Sirderya‟nın doğusuna geçip, Karatav‟ın eteklerinde Sakalarla 

savaĢmıĢtır. Bu savaĢın Alatav‟ da (TienĢan), Oksus (Amuderya) nehrinin kenarında ve Daos‟ta 

(Talas), yapıldığına dair farklı gôrüĢler vardır. Kir PadiĢahının bu savaĢta yenildiği de ayrıca 

belirtilmektedir. 

Büyük Ġskender, M.�. 331 tarihinde, Ahemenleri yenip Orta Asya‟yı ele geçirmeye giriĢtiğinde, 

Sirderya çevresinde yaĢayan Sakaları da egemenliği altına almak istemiĢ, ancak bunu 

baĢaramamıĢtır. M.�. 329 yılında Semerkant ve çevresini rahat bir Ģekilde ele geçiren Büyük 

Ġskender, Sirderya ônlerine kadar gelmiĢ, ancak, burada Arısli (Agripiy), bir askerin oku ile yaralanınca 

Arıs nehrini geçememiĢ Sirderya‟nın bu bôlümünü alamayacağını anlamıĢ ve Asya‟da kaldığı üç yıl 

süre ile de bu bôlgeye girmemiĢtir. Yalnız Asya‟nın güneyi ile Sirderya‟nın batısında etkili olabildiği 

kaydedilmektedir. 

Sakalar üzerine yapılan araĢtırmalarda, Sakaların Kazakistan genelinde on boy halinde 

yaĢadıkları tesbit edilmiĢtir. Bu boylar sırasıyla Ģunlardır: 

01. Tissaget 

02. Giperbarey 

03. Day 

04. Sarmat 

05. Massaget 

06. Agripiy 

07. Ġssedon (Asılar-Arsaklar) 

08. Nevr 

09. Budinderdi 
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10. Hunsaklar (Hun, Hunnu, Syunnu).14 

Bunlardan Agripiyler, Arıs, (Arsak) Nehri civarında,15 Ġssedonların16 (Asılar-Arsaklar) da Arıs 

boyu ile Küçük Karatav‟ın eteklerinde, Ası nehrinin kıyısından baĢlayarak, doğuya doğru Talas, ġu ve 

Tarbağatay çevresinde yaĢadıkları belirtilmektedir. Karatav ve çevresinde yerleĢtiklerini gôrdüğümüz 

Agripiyler ve Ġssedonlar (Asılar-Arsaklar) araĢtırma konumuz olan Yesi tarihi ile yakından ilgilidir ve 

Yesi tarihinin Sakalar dônemini oluĢturmaktadır. M.�. VIII. yy.‟da Agripiyler ve diğer Saka boylarının 

asıl yurtlarının Kazak bozkırları olduğunu gôrmekteyiz. Arıs‟tan ayrılıp batıya gôçerek “Anabarsis” 

adını alan Agripiylerin bir bôlümü, Hindistan-Ġran‟a gôçmüĢ buralarda tutunamayıp tekrar ilk yerleĢim 

yerlerine dônmek zorunda kalmıĢlardır. Arkeolog K. Baypakov, 1980 yılında yapmıĢ olduğu 

incelemeleri sonucunda, Agripiylerin uzantısı olarak Osetin-Ossoariylerin, Arıs (Aors) boyundan 

kopmuĢ olabileceğini belirtmektedir.17 Arıs‟tan batıya doğru gôç eden Agripiyler Batılı kaynaklarda 

Arıslar (Arıslılar)-Aorslar (Aorslular) olarak kaydedilmektedir. Arısların bazı kolları Arıs Nehri civarı ile 

Karatav eteklerinde yaĢamlarını devam ettirmiĢler, zamanla buralarda kalanlar tekrar büyük kavimler 

haline gelmiĢlerdir. Yesi Ģehrinin güneydoğusunda yer alan, Ģimdiki Arıs Nehri, Arıs Gôlü ve Arıs �ôlü 

bu boyların yaĢadıkları bôlgeler olarak onların isimlerini günümüze taĢıyan en ônemli kalıntılardır.18 

Yesi‟nin bu dônemiyle ilgili ônemli araĢtırmaları bulunan Arkeolog K. Baypakov: Yesi‟de yapılan 

arkeolojik araĢtırmalarda Agripiylerin uzantısı olarak Osetin-Ossoariylere, ait kültür katlarının varlığını 

tesbit etmiĢtir. Bunlar arasında 1928 yılında, M. E. Masson tarafından Yesi mezarlık alanlarında 

yapılan çalıĢmalarda; yüzeyden 2,5-3 m. derinlikte Yesi‟nin ilk dônemi olan ve tarihi V. yy.‟a kadar 

gelen dôneme ait, deriden yapılmıĢ küçük torbacıklar, menteĢeleri ile birlikte ağaçtan yapılmıĢ bir 

mezar sandukası, demir çiviler ve keramik ôrnekleri belirlenmiĢtir.19 1951-1959 yılları arasında, 

yôredeki tarihi ôren yerlerinin yeniden düzenlenmesi çalıĢmaları sırasında ele geçen ve yerleĢik 

hayatın belirtisi olarak değerlendirilen yeĢil renkli süslü seramiklerin Ossuariylere ait olduğu 

araĢtırmacı B.T. Tuyukbayeva tarafından ortaya konulmuĢtur. Bu araĢtırmalarla, Ossuariylerin 

Kazakistan bôlgesinde ve Yesi Ģehrinde, VI. ve VIII. yüzyıldaki kültür katmanları arasında izlerinin 

devam ettiği ortaya çıkarılmıĢtır.20 Arkeolojik kalıntıların ortaya koyup, kaynakların da desteklediği bu 

bilgiler doğrultusunda Yesi tarihinin M.�.‟deki yıllara gittiği, Sakalar ve onların boylarından 

Ossuariylerin yôrede yaĢamıĢ oldukları ortaya konulmuĢtur. 

Sakaların Kültürü 

Yesi ve çevresindeki Saka siyasi tarihiyle ilgili bilgileri verdikten sonra Türk tarihi ve Kazakistan 

tarihi açısından ônemli ôzellikler taĢıyan Saka kültürü hakkında bilgi verelim. 

Bozkır medeniyeti diye adlandırılan atlı-gôçebe yaĢayıĢın ôncüleri Sakalar olmuĢlardır. Hun 

sanatıyla büyük benzerlik gôsteren ve geometrik Ģekiller ve hayvan figürlerinin dikkati çektiği Saka 

sanatı, M.�. IV. ve III. yüzyıllarda doruk noktasına ulaĢmıĢtır. 

Sakaların Batı Türkistan‟a gôç edip burada yoğunlaĢmalarına etki eden faktôrlerin baĢında 

Yueçilerin ve Vusunların saldırıları gelmektedir. Nitekim bu durum Heredot ve Strabo gibi Batılı 
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kaynaklarca da belirtilmektedir.21 Ayrıca bu konuda bilgi veren �in kaynakları Sakaların, Yueçi ve 

Vusunlarla akraba olduğunu kaydetmektedir.22 

Sakaların kültürel hayatlarına bakacak olursak; gôçebe, yarı gôçebe ve yerleĢik düzende 

yaĢayan topluluklar olduğunu gôrürüz. Sakaların en büyük ôzelliklerinin savaĢçılık ve çobanlık 

olduğunu, at üzerinde ok atıp savaĢma tekniğinin ilk olarak onlar tarafından kullandığı bilinmektedir.23 

Sakalarda at ve koyun bakıcılığı ilk sırada yer alır. M.�. I. binlerde Yunan tarihçisi “Haril”, 

Sakaları, koyun ve at besleyen topluluklar olarak ifade etmektedir. Sakalar çeĢitli çadır türlerini de 

kullanmıĢlardır. Bu çadırların içi dokuma kilimler (keçe vs.) ile dôĢenmekte idi. Sakaların hayvan 

yünlerinden yapmıĢ oldukları giysileri onları diğer topluluklardan ayıran en belirgin ôzellikleridir.24 

Kazakistan‟da Sakalar ile ilgili birçok tarihi eser bulunmuĢtur. Bunların baĢında Ģüphesiz 

kurganlar (mezarlar) gelmektedir. En ünlüsü ise, Alatav (Aladağ) eteklerinde, Almatı‟nın 50 km 

doğusunda bulunan Issık kurganıdır. Bu kurgan Yesi tarihi ile doğrudan alakalı olmasa bile Yesi 

tarihinde ônemli bir dônem oluĢturan Sakaların kültür ôzelliklerini yansıtması nedeniyle burada ele 

almayı uygun buluyoruz. Saka kavimlerinin tarih ve kültürünü ôğrenmek için en değerli kaynaklar, 

arkeolojik kazılarda bulunan mezarlar, kaya resimleri ve eĢyalardır. Sakalardan kalan altın ve bronz 

iĢlemeli arkeolojik buluntular dünya müzeciliğinde ônemli bir yer teĢkil etmektedir.25 

Issık kurganı çapı 60 metreden oluĢan ve toprak zemin altında, biri ortada biri de yanda olmak 

üzere iki mezardan oluĢmaktadır. �nceden orta mezar açılıp soyulmuĢ, ancak yan mezara 

dokunulmamıĢtır. Mezarın üstü kerestelerle kaplıdır. Yerde ise, altın boncuklarla süslenmiĢ olarak 

ôlünün yatırıldığı taĢ durmaktadır. 

Antropologların tanımına gôre Issık kurganında bulunan ceset, 17-18 yaĢlarında ve 165 cm 

boyunda bir çocuktur. Güney duvarında ağaçtan yapılmıĢ dôrtgen tabak, kepçe ve çorba çanakları 

vardır. Batı duvarında ise toprak çômlek ve çanaklar, bunların yanında sapına balıkçı kuĢu kafesi Ģekli 

verilmiĢ gümüĢ kaĢık, dibinde 8 yapraklı ve resimli gümüĢ kase, üzerinde 26 harf ya da karakterden 

oluĢan gümüĢ bir obje bulunmaktadır. �lünün sol eline, sapı altın kaplamalı ve altın tepelikli bir ok 

tutturulmuĢ, yanı baĢına da sapı altın olan bir kamçı bırakılmıĢtır. Altınla iĢlenmiĢ deri çantanın içinde 

ise, bronz çerçeveli bir aynaya rastlanmıĢtır. �lüye, altın üçgenlerle nakıĢlı, zırhı andıran kırmızı 

güderi ceket giydirilmiĢtir. Paçaları çizmelerinin içine sokulmuĢ, pantolonu altın iĢlemelerle 

süslenmiĢtir. Deri çizmelerinin dizleri ise, üçgen pullarla çevrelenmiĢtir. �lünün baĢındaki kalpak, 

vahĢi hayvan ve kuĢ figürleriyle donatılmıĢtır. Sağda belinde ahĢap kırmızı kılıç kını takılıdır. Demir 

kılıcın sapı orak Ģeklindedir. Solunda hançeri takılıdır. Bu kurgandaki ôlü, Saka topluluğunun ileri 

gelenlerinden birine aittir. Bu kurgan sanat ve tarih bakımından ônemli bir eserdir. 

Issık kurganında elde edilen bulgular Sakaların giyim, kalpak, ayak giyimi (çizme) el sanatlarıyla 

ilgili detaylı bilgiler vermektedir. Issık kurganındaki altın adam elbisesi hiyerarĢik bir düzende yapılmıĢ 

olup, Saka altın iĢlemeciliği ve giyim sanatının, aynı zamanda ahiret inancının ileri derecede geliĢtiğini 

gôstermektedir. Issık kurganının bulunması Sakaların kültürü, sanatı, yazısı ve o dônem dünya 
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medeniyeti içindeki yerinin anlaĢılmasını sağlamıĢtır.26 Kazakistan‟da bundan baĢka Saka dônemine 

tarihlenen birçok kurgan daha tespit edilmiĢtir. Sakaların bozkırları kullanılarak, hayvancılığın 

geliĢtirilmesi, tarımın yanında hayvancılığın da ônemli bir boyuta ulaĢtığını gôstermektedir. Ticaret 

konusunda ise M.�. VI-V. yy‟da �in‟de üretilen ipek ve ipek ürünlerinin batı ülkelerine 

pazarlanmasında Sakaların ônemli rol oynadıkları kaydedilmektedir.27 Sakaların giyim ve el sanatları 

ile ilgili bolca kaynak mevcuttur. Bu konuda Heredot “Sakalar yünlü kalın giysiler ve bôri (kalpak) 

kullanırlar”28 demektedir. 

Sakaların dili meselesi dünya tarihinin ônemli meselelerinden birisidir. M. �. I. binlerden 

baĢlayarak Kazakistan bôlgesinde yaĢayan kavimlerin Hint Avrupa, dillerini kullanmıĢ olmalarına 

rağmen Bronz (Tunç) devrinden itibaren bu bôlgedeki grupların ôzellikle de Sakaların eski Türk dilini 

kullanmaya baĢladıkları kaydedilmektedir. Issık kurganında “Altın Adam”ın bulunduğu yerin altında 26 

adet gümüĢ levha bulunmuĢtur. Bunlar h�l� okunamamıĢtır. AraĢtırmacılar bu yazıtların eski Türk 

Runik yazısı ile yazıldığını savunurlar. Diğer taraftan yeni dônem Türk yazısı olduğu yônünde gôrüĢler 

de mevcuttur. Bu dônemdeki bütün sosyal ve ilmi etkinlikler Orta �ağ Kazakistan bôlgesindeki 

grupların yaĢam Ģekillerinin oluĢmasında etkili olmuĢtur. 

Sakaların dini inanıĢları fazla araĢtırılmamıĢtır. �lü gômme adetlerine bakıldığında ata ruhlarına 

ve aile büyüklerine derin bir bağlılık ve ôldükten sonra dirilme inancı dikkati çekmektedir.29 Dağlık 

Altay ve Orta Kazakistan‟daki bazı Saka boylarında mumyalama Ģekillerine de rastlanılmıĢtır.30 

Saka resim sanatı geliĢigüzel, düzenli olmayan çizimlerdir. M.�. VII-VI. yy‟a ait çizimler genel 

olarak Sibirya, Kazakistan ve Güney Avrupa kavimlerinde gôrülen av figürleridir. Bu çizim tarzı Saka 

geleneğidir. Bu resimlerde efsanevi av hikayelerinin konu edildiği gôrülmektedir. Resimlerde kazanlar, 

kurban kesiminde kullanılan sunak kaplar, kancalar, hilal Ģeklindeki baltalar, giyimler dikkati 

çekmektedir. Bu tür resimlere Yedisu‟da (Taldıkorgan), Borabay, Doğu Kazakistan, Aral, Karatav, 

Tuvaran, Arjan, Meyemir, ġılıktı, Uyğarak‟daki kurganlarda da sıkça rastlandığı gôrülmüĢtür.31 

 

 

1 Zikriya Candarbek, Türkistan‟ın KıskaĢa Tarihi, Türkistan 2000, s. 3. 

2 Bu kelime ilk olarak “Bütün Türk boylarının bulunduğu “yaĢadığı yer” anlamında 

kullanılmıĢtır. V. V. Bartold; Ġstorii Turkestana; Saç; Moskova, 1977, Tom. IX, s. 510; Bereket Keribay, 

Türkistan ve Kazak Hanlığı, Almatı 1999. s. 5. 

3 IX. yy. Arap tarihçisi Ġbn-Hurdabih‟in Kitabü‟l Mesalik ve‟l Memalik” adlı eserinde;” 

Merv‟den iki yol çıkmaktadır, biri ġaĢ (TaĢkent) ve Türklerin Ģehrine (Türkistan), ikinci yol Belh ve 

Toharistana gider” diye kaydedilmektedir. MĠTT (Materiali pa Ġstorii Turkmen i Türkmenii) s. 144; 

Bereket Keribay, a.g.e., Almatı 1999. s. 5; El-Yakubi Fütuh-ul Büldan adlı eserinde bir bôlümünü 
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“Türkistan” olarak ele almıĢ ve bu bôlümde genel olarak Türk boylarının “Türkistan” olarak 

adlandırdığı coğrafi bôlge içerisindeki dağılıĢını ele almıĢtır. MĠTT, s. 149; Bereket Keribay, a.g.e, s. 5. 

4 Türk halklarının yaĢadığı bôlgeler dağ, deniz, su (ırmak) isimlerini de ôzel olarak 

gôstermiĢtir. KaĢgarlı Mahmud Maveraünnehir bôlgesini Yengikent‟ten baĢlatarak bu bôlgeyi “Türk eli” 

olarak gôstermektedir. KaĢgarlı Mahmud; Divan-ı Lugatü‟t-Türk, (Terc. K. Beketayev-E. Ġbatov), 

Almatı 1993, s. 9; Bereket Keribay, a.g.e., s. 5-6. 

5 MĠTT, s. 149. 

6 M. Ġ. Asilbekov-K. A. AkiĢev-K. M. Baypakov; Sivot Pamyatnikov Istorii Kulturı 

Kazakıstana A Yujnaya Kazakıstana Oblast, Almatı, 1994, s. 263. 

7 K. A. PiĢulina; Kazakistan V. XV-XVII. vekağ Satsialna-Palitiçeskoy Ġstorii, Alma-Ata 1969, 

s. 11; Bereket Keribay, a.g.e., s. 9. 

8 K. M. Baypakov-A. Nurcanov; Ulı Jibek Jolı Jane Ortağasırlık Kazakistan, Almatı 1992, s. 

72. 

9 Fazlullah Ġbn Ruzbihan Ġsfehani, Mihmanname-i Buhara, s. 75, 117 

10 Edilhan BaybatĢa; Kazak Dalasının Ejelgi Tarihi, Almatı 1998, s. 55. 

11 Bahaeddin �gel, “�in Kaynaklarına Gôre Wu-sunlar ve Siyasi Sorunları Hakkında Bazı 

Problemler”, A. �. D. T. C. F. D. VI, 4 (Eylül-Ekim 1948), s. 269.; Hasan Kurt, “Orta Asya‟nın Etnik ve 

Kültürel Kimliğinde Türklerin Rôlü”, Richard Nelson Frye, Buhara, Ankara, Tarihsiz, s. 12. 

12 Edilhan BaybatĢa; a.g.e., s. 59. 

13 M. ġemsettin Günaltay, Müslümanlığın �ıktığı ve Yayıldığı Zamanlarda Orta Asya‟nın 

Umumi Vaziyeti, Ankara, s. 11 vd.; Hasan Kurt, a.g.m., s. 17 

14 Edilhan BaybatĢa; a.g.e., s. 55-69. 

15 Edilhan BaybatĢa; a.g.e., s. 63 

16 Heredot‟a gôre Kazak bozkırlarında yaĢayan Saka (Ġskit) boylarının en büyüğüdür. 

Edilhan BaybatĢa; a.g.e., s. 66. 

17 K. Baypakov-A. Nurcanov; a.g.e., s. 2. 

18 Edilhan BaybatĢa; a.g.e., s. 64 

19 M. E. Mason; O postroyki Mavzeleya Ğodja Ağmeda Vogordi Turkestane. ĠSAGO. Tom. 

XIX. TaĢkent 1929/s. 39; Murat Tuyakbayev; Türkistan‟da Jerdeğen Tarih Tulgalar, Almatı 2000, s. 7. 
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20 B. T. Tuyukbayeva-A. N, Proskurin K; Ġstori Straitelstva Ğaraki Ğodja Ağmeda Yasavi. 

ĠAN. Kaz. SSR, Ser. obĢ. Nauk. Almatı 1985, No. 4. 

21 Hasan Kurt, a.g.m., s. 13. 

22 Wolfram Eberhard, “�in Kaynaklarına Gôre Orta ve Garbi Asya Halklarının Medeniyeti”, 

Trc. Mecdut Mansuroğlu, Türkiyat Mecmuası, 7-8 (1942), s. 168; Hasan Kurt, a.g.e., s. 13.; B. �gel, 

Büyük Hun Ġmparatorluğu, Ankara, 1981, s. 476 vd. 

23 Hasan Kurt, a.g.e., c. 1, s. 13. 

24 Hasan Kurt, a.g.e., c. 1, s. 219; K. A. AkiĢev, G. A KuĢayev; Drevnyaya Kultura Sakaaav i 

Usuney Dalini Reka Ġli, Alma-Ata, 1963, s. 16. 

25 Hasan Kurt, a.g.e., c. 1, s. 13. 

26 Hasan Kurt, a.g.e., c. 1, s. 21; K. A. AkiĢev-G. A. KaĢenov; Kurgan Issık, Alma-Ata, 1986, 

s. 69-71. 

27 K. Baypakov, Arnabay Nurcanov; Ulı Cibek Jolı jane Ortağasırlık Kazakistan, Almatı 1992, 

s. 7. 

28 Hasan Kurt, a.g.e., c. 1, s. 230; K. A. AkiĢev; Sakaai i Skif Yevropeyskiye, Alma-Ata 1973, 

s. 64. 

29 B. A. Litvinskiy; Drevniy Kaçevnikii, Moskova 1972, s. 142. 

30 K. A. AkiĢev; Sakaai i Skif Yevropeyskiye, Alma-Ata 1973, s. 249. 

31 Hasan Kurt, a.g.e., 1973, s. 169; V. V. Grigoryev; Skifskom Plemenii, Moskova, 1953, s. 

50-59. 
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Massagetler Hakkındaki Eski Kaynaklar / Dr. Abdülhalık Aytbayev [s.632-
636] 

�zbek Bilimler Akademisi / �zbekistan 

Masagetlerle ilgili en değerli bilgiler eski Yunanca, Farsça, ve �ince kaynaklarda bulunabilir. 

Yunanca belgeler Masaget kabilelerinin M.� ilk bin yıl içerisinde Orta Asya‟nın güneyindeki 

bôlgelerde yaĢadıklarını ve oldukça olağanüstü insanlar olduklarını yazarlar. 

Eski Farsça kaynaklar Masagetler ve Ġskitlerin belli bir kabile iliĢkisi olmaksızın üç geniĢ gruba 

ayrıldıklarını yazarlar: Saka-Haumavarka, Saka-Tigrahauda, ve Saka Tiaytara-Daraya. Ġlginçtir ki, bu 

kaynaklar bir çok Masaget kabilesinden bahsetmezler bu da, bu alanda çalıĢmalar yapan bazı 

araĢtırmacıları yanıltmıĢtır.1 

�in kaynakları “Tarihi Kayıtlar”2 ve “Han hanedanılğının Tarihi”3 Masagetlerden “Dah Yüe-çi” 

(Büyük Yüe-çi), Orta Asya‟da yaĢamıĢ ve Baktirya, KuĢan ve Eftalit devletlerini kuran kabile olarak 

bahseder. Yüe-çilerden �in kaynaklarında M.S. VI. yüzyıla kadar bahsedilir. Daha sonraki 

kaynaklarda bir isim kullanılmamıĢtır. 

AraĢtırmacılar uzun bir süredir Yüe-çi‟nin kôkeni hakkında uzun çalıĢmalar yapmaktadırlar.4 

Bununla birlikte hangi Orta Asya halklarının onlardan türediği konusunda anlaĢmaya varılamamıĢtır. 

Eski Yunan tarihçisi Herodotus “Asya‟da yaĢayan Gôçebe Ġskitlerin Masagetlere yenildiğini ve 

Araks bôlgesi olarak anılan Kimmerlerin topraklarına yôneldiklerini” yazar.5 Bugün Ġskitlerin yaĢadığı 

bôlge Kimmerlere ait idi.6 Bu nedenle, Masagetler Orta Asya‟da güçlü bir grup haline geldiler. 

Herodotus‟a gôre, açıklamıĢ olduğu olay kendisi doğmadan çok ônce olmuĢtu. 

Lehmann-Haupt‟un da içinde bulunduğu bir grup tarihçi Herodotus tarafından verilen bilgiyi 

doğrulamıĢlardır. Onlara gôre, Kimmerler M.�. 8. yüzyılda Karadeniz‟in kuzey kıyılarında ortaya 

çıktılar.7 Ayrıca bilim adamları VII-V. yüzyıllarda Orta Asya‟daki Masagetlerin geniĢ bir kabile birliğinin 

bir kaç Saka grubunu kapsadığını ve Masagetler isminin hepsini içerdiğini belirtirler.8 Ayrıca, Yunan 

ve Ġran kaynaklarına dayanarak, araĢtırmacılar Masagetlerin Ġskit-Saka kabile fedarasyonuna ait 

olduğunu ifade ederler.9 M.�. I. yüzyıla ait benzer bir belgeye gôre, Masagetler Dah halklarının 

batısında yaĢayan bir gruptu. Onlar Ġskit Masaget kabilelerinin birliğine dahildiler, ama onlar Ġskit 

kabile birliğinde etnik olarak farklı bir gruptu. 

Yunan tarihçi Ephorus (405-330 B.C.) yazdı ki: “�oban Sakalar Ġskit kabileleri idi. Tahıl ekili 

Asya‟da yaĢadılar ve doğuĢtan iyi gôçebelerdi.”10 Belki, Yunan tarihçileri Sakaları Ġran 

kaynaklarından biliyorlardı ve bazı Masagetleri Saka olarak çağırmıĢlardı. Strabonn (M.�. 64-23) 

bunu “bazıları Hazar denizi yakınlarında yaĢayan kabileleri Saka olarak, diğerleri ise onları 

Masagetler olarak çağırılardı”11 diye yazarak teyit etti. Bôylece, eski Yunan tarihçileri Dailerin, 

Sakaların, ve Masagetlerin hepsinin Ġskit olduğunu düĢündüler. �stelik, Yunan kaynaklarında 
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“Masaget” etnik ismi Ġskitler, Sarmatyanlar, ve Sakaları kapsamıĢtır ve onların batı sınırı Karadeniz‟in 

kuzeyine ulaĢmıĢtır. 

Yunan tarihçi Strabonn “Geography” adlı eserinde yazdı ki: “Hazar Denizi‟ne kadar uzanan 

geniĢ bôlgede yaĢayan Ġskitlerin büyük çoğunluğu Dah olarak çağrılmıĢlardır. Dah‟ın doğusunda 

yaĢayanlar ise Masagetler ve Saka olarak adlandırılmıĢlardır.” Her ne kadar her kabilenin kendi ismi 

varsa da, geri kalan kabileler genel olarak Ġskitler olarak çağrılmıĢlardır.12 Bu gerçekten dolayı, bazı 

tarihçiler “Masagetler” kelimesinin “Mas,” “Saka,” “ve “ta” olmak üzere üç bôlümden oluĢtuğunu ve bir 

araya getirildiklerinde “Büyük Saka kabilesi”13 anlamına geldiğini var saydılar. Bu bakıĢ açısından, 

eski Yunan tarihçileri Masagetleri onların kuzeydoğu komĢuları olarak düĢündüler. 

Açıkca gôrülüyor ki, Yunan tarihçileri Ġskitlerden Masagetleri biliyorlardı. Daha sonra, Saka 

hakkında Ġranlılardan bazı bilgiler edindiler. Bu nedenledir ki, onlar Sakaların Ġranlıların komĢuları 

olduğunu düĢündüler. Aynı zamanda, Yunan tarihçiler hem Masagetlerin hem de Sakaların etnik 

olarak Ġskitler olduğunu vurguladılar. Strabonn kendinden çok emin bir Ģekilde Masagetlerin ve 

Sakaların bir ve aynı insanlar olduklarını ifade etti. 

Bôylece, Ġskitler, Saka, veya Masagetler hakkındaki bilgi Yunan ve Ġran tarihçileri tarafından 

kendi kaynaklarına dayanılarak farklı verilmiĢ ve yorumlanmıĢtır. �stelik, bu insanları tanımlamak için 

bir kaç tane tamamen farklı isim kullanılmıĢtır. 

Tarihçiler �in kaynaklarında Masagetlerin etnik kôkeni konusuna ôzel bir ilgi gôsterdiler ama 

maalesef �in kaynakları daha sonraki dônemlerden bahseder. Bu konu Masagetler için �ince “Da 

Yüe-çi”yi, ismini, ortaya çıkıĢını ve var olduğu dônemi çalıĢmak için temel sebep idi. �zellikle, �inli 

tarihçi Bangu tarafından “Han hanedanlığının Tarihi” adlı eserinde, Saka‟nın kôkeni ile ilgili bilgi, 

Masagetler hakkındaki bilginin güvenirliliğini kontrol etmeye yardım eder. 

Yüe-çi isminin kôkeni hakkındaki çalıĢmalar en çok iki yônde yapıldı. Sima Qian‟ın “Historical 

Records” adlı eserini temel alarak, ilk yônü takip edenler teorilerini bu ismin �in imparatoru Wu Ti 

(M.�. 140-87) dôneminden beri kullanıldığı gôrüĢü üzerine oturttular. Ġkinci yônü takip edenler bu 

kelimenin daha ônce bilindiğini düĢündüler ve Yüe-çilerin atalarına referansta bulunan kaynaklarda 

farklı isimlerin ve hiyerogliflerin kullanıldığını ifade ettiler. 

Japon bilim adamı Egami Namiyo, ikinci yônü takip edenlerden biri, eski �ince kaynaklarda 

“Guan zhi” olarak geçen “yuishi” (“yuisi” veya “yu zhi”)14 kelimesinin kullanımına dikkat çeken ilk 

kiĢidir. Ona gôre, hiyeroglif “yui” nefrit anlamına gelir, ve “yushi” ismi nefritin çıkarıldığı bôlgede,15 

Güneydoğu Türkistan‟da,16 yaĢayan insanlar anlamındadır. 

�inli araĢtırmacılar Yui Taishan ve Imin Tursun‟a17 gôre, “yuisi” “yuizh” (“yu zhi) ve “yuishi” eski 

�in kaynaklarında Sima Qian “yue zhi”den bahsetmeden ônce kullanılmıĢtı. Yuisi‟ler (Yuijzh) esas 

olarak Ordos18 civarında yaĢadılar. Daha sonra, bir grup kabile Juiyuan‟a19 gôç ettil, ikinci bir grup 

Gansu‟da yerleĢti, ve üçüncüsü kendi yurtlarında, “Mutyangzi Chronicle”da20 çağrıldığı üzere “Yüe-çi 
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ovası”nda,21 kaldı. “Guanzi”nin “The Small Region” cildi, bir bôlümü “Lyusho”, “bataklık kumu”nun22 

batısında yaĢayan Yuilerden bahseder. Yui Taishan ve Imin Tursun belki de bu Yuisilerin daha sonra 

�in‟de Yüe-çi olarak çağrıldığını ône sürer. AraĢtırmacılar “Yüe-çi” isminin Chun Qui‟den (M.�. 770-

475) beri“Yuichi” veya “Yuisi” olarak çağrıldığını ifade ederler. Bu etnik isim �in kaynaklarında �in 

imparatoru Wu Ti‟nin dôneminden ônce de vardı23 ve Türkistan‟ın güneyindeki Ordos ovasına (ki 

Yunan tarihçileri bu bôlge halkını Masagetler olarak çağırır) kadar uzanan bôlgede yerleĢen insanları 

tanımlamak için kullanıldı. “Yuisi” veya “Yuijzh” ismi yine M.�. II. yüzyıldaki �in kaynaklarında geçer. 

Bununla birlikte, daha sonraki isim eski �in kaynaklarındaki hiyerogliflerde verilmemiĢ olabilir, ama 

nefrit anlamına gelmeyen farklı harflerle Yüe-çi olarak anılmıĢ olabilir. 

Bilim adamları, eski zamanlarda, “Yüe-çi” kelimesindeki “yu” harfininin “gwat”, ve “Yüe-çi” 

kelimesinin de Gu-ti veya Gwat-ti olarak okunduduğunu ifade ettiler.24 “Da Yüe-çi” (Guttsların büyük 

kabilesi) ismi �in kaynaklarında Hun dilindeki Masa Ghetts (Masa Gut) (Gettslerin büyük kabilesi) 

kabilelerini açıklamak için kullanıldı. Bununla birlikte, bilim adamlarının çoğunluğu �in kaynaklarında 

Da Yüe-çi olarak verilen Masagetler hakkında konuĢurken, genellikle onları Sakadan ayırırlar. 

Bôylece, Yunan kaynakları gibi �in kaynakları Ġran kaynaklarındaki Sakaları Da Yüe-çi veya Saka 

olmak üzere ikiye bôldüler. 

“Saka” etnik ismi �in kaynaklarında ilk olarak yeni yüzyılın baĢında zikredildi. Bangu, Han 

Hanedanlığının Tarihi adlı eseriyle, Saka hakkında bilgi veren ilk kiĢi idi. O �in Sefiri Chang Chien‟in 

(M.�.?-14) 25 �in Ġmparatoru Wu Ti‟ye aĢağıdakileri bildirdiğini iafde etti: “Hunlarla yapılan savaĢı 

kaybettikten sonra, Da Yüe-çi kabileleri batıdaki Se kabilelerine saldırdılar. Se hanı insanlarını uzağa 

güneye gôtürdü.”26 Da Yüe-çi Se (Saka) kabilelerini Ettisuv‟dan Fergana‟ya ve daha da uzağa 

Baktırya‟ya gôç etmeye zorladı. Bu nedenledir ki daha sonra Se (sai, Sei) halkları veya “Sai Wang” 

�in kaynaklarında zikredilir. 

Bangu‟nun “The history of the Han Dynasty” adlı çalıĢmasından 200 sene ônce yazılan Sima 

Qian‟ın “Historical Records”u (M.�. 145-86)27 Chang Chien‟in seyahatini baĢtan sona açıklar. 

Bununla birlikte, ismi “s” ile baĢlayan insanlardan bahsedilmemiĢtir. Benzer bir kabilenin topraklarının 

fethi ile ilgili hiç bir Ģey sôylenmemiĢ olmasına rağmen, Orta Asya tarihinde büyük bir rol oynamıĢ olan 

Da Yüe-çi hakkında geniĢ bilgiler verilmiĢtir. 

Ġlginçtir ki, her iki çalıĢma da Chang Chien hakkında bilgiler içerir. Bangu muhtemelen Sima 

Qian‟in kaynaklarından farklı kaynaklar kullandı28 ve gerçeklerin açığa çıkmasında Sima Qian‟dan 

daha fazla yardımcı oldu. �rneğin, o Nandubei‟nin Yüe-çileri yurtlarını terketmeye zorlayan Usun 

Kunbek‟in oğlu olduğuna dair bilgi verir.29 Bununla birlikte, Sima Qian belgesini Chang Chian‟ın 

seyahati ile aynı zamanda yazdığı için, ifadelerinin Bangu‟nun “The History of the Han Dynasty” adlı 

eserinde verilen gerçeklerden daha doğru olduğuna inanılır. Yine de, Sakaların Yüe-çi kabileleri 

tarafından gôçe zorlandığına dair bilginin çıkarılmıĢ olması kafa karıĢtırmaktadır. 

Sima Qian ve Bagu‟nun makalelerindeki farklılık hala araĢtırmacıların ilgisini uyandırmaktadır. 
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Bazı araĢtırmacılar Saka kabileleri hakkında verilen bilginin “Historical Records”da kaybolduğunu ileri 

sürdüler.30 Bazı modern �in tarihçileri “Saka” isminin eski �in kaynaklarında farklı verildiğini var 

saydılar. 

Orta �ağda, �inli tarihçi Shun Jin “On Buddhism” adlı kitabında Sakaların etnik durumu ve 

yerleĢimleri hakkında bilgi verdi. Kitabında Bangu‟nun “The History of the Han Dynasty” adlı eserinin 

“Western Region Chronicles” bôlümünden “Saka, Yun ailesinden türedi ve Don Huang‟da 

yaĢamaktaydı. Sonra Yüe-çilerin saldırısına uğradılar ve Pamir dağlarının batısına gôç etmek zorunda 

kaldılar”31 alıntısını yaptı. �oğunlukla Shun Jin‟in eserine dayanarak, modern �inli tarihçiler “o 

dônemde Sakaların Altay‟dan bütün BalkaĢ gôlünün güneyi ve doğusundaki alanda, Tanrı (Tian 

Shan) dağlarının kuzeyinde yaĢadıklarına inandılar. Saka gôçebe kabileleri esasen Gansu 

yakınlarında yaĢadılar ve Yunrug adı ile bilinmekte idiler.32 

�inli araĢtırmacı Yui Taishan Sakaların Yunan ve Ġran kaynaklarında Asiy, Gasioniy (Pasians, 

Kasiri-Kaspiri veya Sir Derya‟nın Saka‟sı), Toharlar, ve Sakaralılar (Sakravakas) olarak bilinen 

kabileleri kapsadığını ifade etti.33 Yui Taishan‟a gôre, bu dôrt kabile Rung‟un “Yun”34, Yu Zhi35, Da 

Xia, ve Qanqa kabileleri ile iliĢkili olabilir. Bunlar “Biography of Zuchyum”, “Guanzi”, Lui Bui!nin kitabı 

“Sacred Books of the Ju Dynasty” gibi klasik �ince tarih çalıĢmalarında, ve �in Hanedanlığı (M.�. 

221-207) yıkılmadan ônce yazılan diğer kaynaklarda zikredilmiĢlerdir. Yui Taishan Yu hi‟nin bir 

bôlümünün gôç ettiğini belirtmiĢtir. Nüfusun geri kalanı, onun gôrüĢüne gôre, dağıldı ve Yüe-çi ve Da 

Yüe-çi‟nin ataları olarak bilinmekte idiler.36 Yui Taishan Sakanın, tarihi olarak �inlilerin komĢuları 

olan Rung Di kabilelerinden türediğine inanır. �in tarih kitaplarındaki “Yungrung” kelimesinin ortaya 

çıkıĢı eski �in yazarlarının Saka (veya Masagetleri) eski Rung‟un “Yun” kabileleri olarak çağırdığı 

gerçeği ile açıklanabilir. 

�in kaynaklarını temel alarak, Yui Taishan tarafından çıkarılan genel sonuç, “M.�. VII. yüzyılda 

Ili ve �u nehirlerine yakın bôlgelerde yerleĢen Sakaların baĢka bir yerden oraya taĢındığıdır.”37 “Yu 

Zhi”nin bir bôlümü, Mugung Han M.�. 623‟te Batı Runglarla yaptığı savaĢı kazandıktan sonra doğuya 

gôç etmek zorunda kaldılar. AraĢtırmacı Assiylerin topraklarını M.�. VI. yüzyılın 20‟li yılları gibi Sir 

Derya‟nın kuzey kıyılarına kadar geniĢlettiklerine, ve bu insanların kendilerini “Ahmoni Anıtı”nın 

Bihstan taĢı38 üzerindeki “Saka” olarak çağırdıklarına inanır. 

Yui Taishan‟a gôre, “The History of the Han Dynasty”de (M.�. 177-176) bahsedilen Saka ile 

Yuijzh ve Qankalar aynı Ģey. Onlar da Da Yüe-çi tarafından doğuya gôçe zorlandılar. Yui Taishan 

tarafından sunulan bilgi gôsteriyor ki, Rung Di kabileleri sadece Orta Asya‟dan kuzey ve doğuya gôç 

etmediler, ayrıca iki kez (M.�. 623 ve M.�. 177-176) kendi ana yurtlarına doğudan batıya geri 

dôndüler. Bu dônemde, Saka, Masagetler ve Altay kabilelerinin yakın akrabaları Ġskitler (veya Arisk‟in 

adlandırdığı Ģekilde Ġssedion‟lar) Masagetler tarafından batıya gitmekle tehdit edildiler.39 

Yui Taishan‟ın eserinde belirtildiği ve eski �in kaynaklarına dayandığı Ģekli ile Sakaların var 

olduğuı dônem Herodotus tarafından Masagetlerin Ġskitlerce gôçe zorlandıkları dônem olarak belirtilen 
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tarih ile eĢtir. Yunan tarihçiler Mugun tarafından kovulan Runglar için “Masagetler” adını 

kullanmıĢlardır. Herodotus‟a gôre, Masagetlerin (veya �in kaynaklarına gôre Yüe-çilerin) batıya 

gôçleri Ġskitleri Orta Asya‟yı terke mecbur etti, ve Masagetler Orta Asya‟daki en güçlü halk oldular. 

�in kaynakları Rungların ilk olarak Tohar ismi “Yuijzh” adı altında Amu Derya nehri yakınlarında 

ortaya çıktıklarını belirtirler. Ġkinci kez ortaya çıkıĢları boyunca, Hunlar Rungları batıya sürdükleri 

zaman, Runglar “Da Yüe-çi” ismi altında zikredilirler. Dôndükleri zaman, aynı etnik birliğe dahil olan 

Da Yüe-çi kabileleri Bangu tarafından “Se” (Saka) olarak bahsedilen Yüe-çileri sürdüler. 

M.�. II. yüzyıl tarihli bir �in kaynağında belirtildiği üzere, sadece Amu Darya nehri vadisine 

giden Masagetler sonra “Da Yüe-çi” olarak çağrıldılar. Geri kalanlar ise kurdukları devletlerin 

isimleriyle anıldılar: Kangjui halkı, Fergana halkı, Dah halkı vb. Bu Ġran kaynaklarında Masagetlerin 

“Saka” olarak anılması ve üç kabile bôlünmesi ile benzerlik gôsterir. 

“Shak” veya “Saka” ismi Han hanedanlığı dônemi boyunca Chang Chien‟den sonra batı 

ülkelerine gônderilen elçilerin getirdiği bilgiler ile ortaya çıktı. O zamana kadar, “Rung Di” kelimesi, 

etnik isim Rung Di kabilelerinden insanları tanımlamak için “Hu” veya “Hun” u kullanan �inliler 

arasında anlamını yitirdi. Chang Chien Orta Asya‟ya ulaĢtığı zaman, Yüe-çi ve Vu-sun dıĢında bütün 

halklar, Yuitan‟lılar (Hotan), Davan (Fergana) lılar, Kangjui (Qanqa)lari Dah‟lılar (Baktıryalılar) gibi 

içinde yaĢadıkları devletin ismi ile anıldılar. 

�inli tarihçiler Sima Qian ve Bangu tarafından sunulan bilgi ve Yunan ve Ġran kaynaklarında 

verilen bilgiler birbirini tutmakla kalmaz aynı zamanda birbirini tamamlar. Sima Qian tarafından 

“Historical Records” da açıklanan dônemde, batılı ülkelere giden �in elçileri Saka ile ilgili hiçbir bilgi 

vermez. Bu nedenledir ki Qian Da Yüe-çi ve Saka arasındaki iliĢkiden bahsetmemiĢtir. Ayrıca, Sima 

Qian, Hindi ve Ġranlıların Sakaları Masagetler olarak çağırdığının farkında değildi. 

Bagu‟nun dôneminde, �in elçileri Ġranlılar ve Hindiler tarafından “Saka” veya “Shak” veya �in 

kaynaklarında Rung Di veya Masagetler olarak çağrılan insanlar hakkında bilgi getirmiĢlerdi. Aynı 

elçiler Yüe-çilerin Sakaları güneye sürdüklerini bildirmiĢlerdir. Aynı zamanda elçiler Orta Asyalı 

Sakaların daha eski �in kaynaklarında bahsedilen Rung Di ile ilgisi olduğunun farkında değillerdi. Bu 

bilgisizlik tarih konusunda daha tecrübeli ve bilgili olan �inli diplomatların Orta Asya‟ya tehlikeli ve 

karmaĢık seyahatler yapmaktan kaçındıkları gerçeği ile açıklanabilir. �oğunlukla uzak ülkelere elçi 

olarak gitmeyi kabul edenler �in tarihi konusunda bilgisiz olan40 ve �in kaynaklarında Sakaların nasıl 

adlandırıldığı konusunda hiçbir fikri olmayan sıradan, düĢük rütbeli memurlar idi. 

Bilinmektedir ki Bangu �inlilerle bağlantısı olmayan insanlar hakkında bilgi verirken çok dikkatli 

idi. Bununla birlikte, o ülkedeki karmaĢık politik durumun bir kurbanı oldu ve hapishanede ôldü.41 Bu 

gerçek belki Bagu‟nun niçin kendisini elçilerin verdiği bilgilerle sınırladığını açıklayabilir. 

Ayrıca “The History of the Han Dynasty”nin Saka ile ilgili bilgi içeren orijinal kopyasının bize 

ulaĢmamıĢ olması ihtimali de var. Orta �ağ‟ların �inli tarihçileri “The History of the Han Dynasty” nin 
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ellerindeki kopyasında bazı bilgilerin eksik olduğuna inandılar. Bazı tarihçiler “Yun” adındaki Sakaların 

Rung kabilelerinden çıktığını ve Dunghuang yakınlarında yaĢadığına dair bilginin kitabın orijinal 

baskısında var olduğunu ileri sürdüler.42 Sonuç olarak, “The History of the Han Dynasty”deki 

Yüeçlerin Sakaları sürdüğüne dair ifade �inli tarihçileri, Masagetleri Yüe-çi ve Saka olarak bôlmeleri 

konusunda yanılttı. 

Yunan ve Ġran kaynaklarında, etnik isimler “Saka” ve “ Masagetler”in kôkeni konusunda gôrüĢ 

birliği mevcut değildir. Oysa �in kaynaklarında Masagetler için kullanılan “Da Yüe-çi” terimi Hun 

dilinden alındı ve “Büyük Yüe-çi” veya “Büyük Masagetler kabileleri”43 anlamındaydı. Bôylece, �inli 

tarihçiler etnik isim “Saka”yı bu terimi Masagetler için kullanan Ġranlıların dikkatine getirdiler. Bu 

nedenledir ki, Ġranlıların sağlamıĢ olduğu bilgiden sonuçlara vararak, onlar güneydeki Masagetlerin bir 

bôlümünü “Saka” olarak çağırdılar. �zellikle, Strabonn “bazı insanların Hazar denizi civarında 

yaĢayan kabileleri Saka olarak, ve diğer bazılarının da onlar Masagetler olarak çağırdığını” teyit eder. 

Daha yakın dônemlerde, �in kaynaklarında Masagetler için “Yüe-çi” ve “Saka” isimlerinden 

bahsedilmez. Türk Hanlığının ortaya çıkıĢı ile, Masagetler (Ġskitler veya Saka) genel bir isimle Türkler 

olarak çağrılmıĢtır. Gôçebe bir Türk kabilesinin ismi, kôkeni, ve etnik kompozisyonundan sadece belli 

Türkleri açıklarken bahsedilmiĢtir. YerleĢik insanlar genellikle farklı ele alındı, devletleri veya iĢgal 

ettikleri topraklar ile anıldılar. 
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20 Imin Tursun, Tarimdin Tamche (A drop from Tarim), Beijing, 1990, s. 541. 

21 “Yüeçi yozighi” (Yüeçi Ovaları) -�inli araĢtırmacı Wong Guwei‟ye gôre, Yüeçilerin büyük 

bir bôlümü Yanming‟in kuzeybatı bôlgelerinde yerleĢtiler. O M.�. 325-299‟da kuruldu. ġimdilerde, bu 

bôlge Sanshi‟nin kuzey bôlgelerini, Hechu, Wusai, Ning-Wu, ve Heng Shan, Orta Moğolistan‟ın 

Huongchihai‟si, Daihai‟nin kuzey bôlgelerini kapsar. (Sima Qian, “Historical Records, ” s. 116. ) 

“Yuhchi ovaları” belki Ordos merasının bir bôlümü analmına gelir çünkü bilinir ki Yuisi kabileleri eski 

zamanlarda Ordos merasının civarlarında yaĢamakta idiler. 

22 Qicksand-Lyusho tarafından zikredilen yeri tanımlarken �inli araĢ/Sima Qian, Historical 

Records, Urumchi, 1989, s. 26. ) Bu yer muhtemelen Doğu Türkistan‟daki Taklimakan çôlü olabilir. 

Tırmacılar “Collected Commentaries” den “Geographical Chronicles” ın ôzetini verirler ve Gansu 

bôlgesinin jangyen bôlgesindeki Juyan‟a ait olduğunu ileri sürerler. 

23 Imin Tursun, Tarimdin Tamche (A drop from Tarim), Beijing, 1990, s. 477. 

24 Imin Tursun, Tarimdin Tamche (A drop from Tarim), Beijing, 1990, s. 477-478. 

25 Chang Chien Bat Bôlgesine iki kez elçi olarak gônderilen bir diplomattı. Bu metin 139‟da 

Khan han‟ın Wu Ti‟nin emriyle ilk kez olmak üzere Yüeçi‟ye elçi olarak gônderildiğinden bahseder. 

26 Bangu, The Biography of Chang Chien ve Li Guangli, History of the Han Dynasty, 

Urumchi, s. 450-451. 

27 Sima Qian “Historical Records” adlı eseri üzerinde çalıĢmaya M.�. 147‟de baĢladı. M.�. 

99‟da Hunlara teslim olan bir kumandana bağlılığından dolayı hapse atıldı. Hapiste kitabı üzerinde 

çalıĢmaya devam etti. Sima Qian 96‟da serbest bırakıldı ve, M.�. 91‟de çalıĢmasını tamaladı. (Sima 

Qian, Historical Records, Collected Materials on Central Asia, “Twenty Four Histories”, Urumchi, 

1989, s. 7-9.). 

28 “History of the Han Dynasty” esas olarak Bangu‟nun babası Banbew (M. �. 54‟te ôldü) 

tarafından baĢlatıldı. (Bangu, The History of the Han Dynasty, Urumchi, 1994, s. 2. ) Bu nedenledir ki 

“The History of the Han Dynasty”nin yazarları Sima Qian tarafından yazılmıĢ eserleri kullanabildiler. 

29 Bangu, The biography of Chang Chien and Li Guangli, The History of the Han Dynasty, 

Urumchi, s. 450. 
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30 Eastern Turkestan in the Ancient Time and the Early Middle Centuries, Moskova, 1988, s. 

229-230. 

31 Bu kitabın kaynakçasında Shun Jin‟in “On Buddhism” adlı kitabı “Guanghung‟s Collected 

Works” adlı eserin içinde verilmiĢtir. (Ching Hwa ve Wong Jilai, The Short History of Xinjiang, 

Urumchi, s. 19). 

32 Ching Hwa ve Wong Jilai, The short history of Xinjiang, Urumchi, s. 19. 

33 Yui Taishan, “Han Dynasty”de Saka hakkında Bilgi, Shi Jong, Research on Social Sciences, 

UrumchiĢ, 1989, No. 2, s. 125. 

34 Rung Di (turk) kabile federasyonuna dahil bir yerleĢik kabile idi. �in‟in kuzeybatısında 

yaĢadıkları için, �in kaynaklarında “batı Runglar” olarak ayrılmıĢlardır. 

35 Yuijzhi (Yu zhi)-�incede “yui” nefrit anlamına gelir. “yuichzhi” “Yuehchi” etnik adından 

ayrılır ve nefrit açısından zengin bir bôlgede yaĢayan insanlar anlamına gelir. Eski çağlarda, nefrit 

Hotan Ģehri civarında ve Pamir dağlarının eteklerinde bulundu. Aynı kelime o yer civarında yaĢayan 

insanlar için de kullanıldı. 

36 Yui Taishan, Information on Saka, “Han Dynasty”, Shi Jong, Research on Social 

Sciences, Urumchi, 1989, No. 2, s. 125. 

37 A.g.e., s. 127. 

38 A.g.e., s. 125. 

39 A. A. Neighardt, Herodotus‟s Scythian Story in the Historiography of Our Country, Nauka, 

Leningrad, 1982, s. 67. 

40 Sima Qian, Historical Records, Urumchi, 1989, s. 502-503. 

41 Bagu, History of the Han Dynasty, Urumchi, 1994, s. 4. 

42 Chen Hua, Gu Pinglyong, ve Wong Jilai, The Short History of Xinjiang, Urumchi, 1984, s. 

19. 

43 �in kaynakları Hunların “Yüeçi”den iki kez: M.�. 176‟da ve M.�. 140‟ta bahsettiklerini 

belirttiler. �inliler “da” (great), “yu” (eski dônemlerde “gwat” olarak telaffuz edilen) ve Masagetlerin bir 

kabilesi anlamına gelen “zhe” hiyeroglifini kullandılar. (Abdukhalik Aitbayev, About the ethnic name 

“yuehchi,” History of Uzbekistan, TaĢkent, 1999, No. 4, s. 9-16.) 
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Sarmatlar / Doç. Dr. Ġlhami DurmuĢ [s.637-647] 

Gazi �niversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

GiriĢ 

Bozkırlar tarih ôncesi devirlerden baĢlamak üzere çeĢitli kültürlerin varlığını sürdürdüğü kültür 

coğrafyası olarak bilinmektedir. Arkeolojik kaynaklardan yararlanılarak bozkırlarda yaĢayan 

toplumların tarih ve kültürleri aydınlatılabilmektedir. Bozkırların tarih ôncesi devirleri için arkeolojik 

buluntular, tarihi devirleri için ise hem arkeolojik hem de yazılı kaynaklardan yararlanılmaktadır. 

Bozkır coğrafyasında doğuda Hazar denizinden batıda Tuna nehrine kadar Karadeniz‟in 

kuzeyindeki bozkırlar da hem tarih ôncesi devir kültürleri hem de tarihi devir kültürleri açısından 

ônemli bir yere sahiptir. Bu bozkır coğrafyasının adı bilinen ilk sakinleri Kimmerler M.�. II. bin yıl 

baĢlarından M.�. VIII. yüzyıla kadar Kırım merkez olmak üzere yaĢamıĢlardır. Onlar Grek 

kaynaklarında “Kymmerioi”, “ Kymmerios” adıyla geçmektedir.1 

Bozkır kavimlerinin tarih sahnesine çıkmaları M.�. VIII. yüzyılın baĢlarında bozkırların 

doğusunda çeĢitli kavimlerin birbirleriyle mücadeleleriyle doğrudan bağlantılıdır. Hiung-nuların �inliler 

ve Choularla mücadelelerinin otlaklarının küçülmesine neden olduğu bilinmektedir.2 Bunun 

sonucunda Hiung-nular �in sınırının batısına çekilmiĢler ve orada bulunan komĢularını yerlerinden 

oynatmıĢlardır. Bôylece bozkırda doğudan batıya doğru gôç baĢlamıĢ ve her topluluk kendi 

batısındakini daha da batıya sürüklemiĢtir.3 

Bu geliĢmeler karĢısında Ġskitler M.�. VIII. yüzyılda Kimmerlerin ülkesine gelmiĢlerdir.4 

Kimmerlerin Ġskitlerle mücadeleleri ve her iki kavmin tarih sahnesine çıkıĢı bu gôç hareketinin 

sonucundadır. Ġskitlerin Karadeniz‟in kuzeyindeki egemenlikleri Sarmatların Ġskit egemenliğine son 

vermelerine kadardır. M.�. III. yüzyılın baĢlarında Sarmatlar, Don nehrinin doğu kıyılarına 

yaklaĢmıĢlar ve aynı yüzyılın sonlarına doğru da Don nehrinin batı kıyısına geçmeye muvaffak 

olmuĢlardır. Sürekli sıkıĢtırılan Ġskitler M.�. II. yüzyılın baĢlarına kadar eski imparatorluklarının 

yalnızca bir bôlümünü, ôzellikle orta kısmını ellerinde tutabilmiĢlerdir.5 Bôylece Kimmerlerden Ġskitlere 

geçen egemenlik, Sarmatların M.�. II. yüzyılın baĢlarında Ġskit coğrafyasında büyük bir güç olarak 

ortaya çıkmalarıyla el değiĢtirmiĢtir. Bôylece bu kültür coğrafyasında Sarmat dônemi baĢlamıĢtır. 

Sarmat Toplulukları 

Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkırlarda M.�. II. yüzyılın baĢlarından sonra Sarmatlar batıda Tuna 

nehri ve Karpatlara kadar yayılmıĢlardır. Ġskit egemenliğine son vermeleriyle Ġskit ülkesi adı da Sarmat 

ülkesi adını almıĢtır. Sarmatia‟da Sarmat genel adı altında gôrülen topluluklar ortaya çıkmıĢlardır. Bu 

coğrafya üzerinde Yazığlar, Roksolanlar, Krali Sarmatlar, Ugorlar, Siraklar ve Alanlar birer Sarmat 

topluluğu olarak varlıklarını sürdürmüĢlerdir. 

Yazığlar 
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Yazığlar ônemli bir Sarmat topluluğudur. Ġskitlere oldukça benzerlik gôstermektedirler. Devamlı 

at üzerinde dolaĢan konar-gôçer bir topluluktur.6 Strabo Karadeniz bôlgesinin batı tarafını anlatırken, 

Sarmat topluluklarından sôz etmektedir. Bu topluluklar Yazığlar, Kralî Sarmatlar, Ugorlar ve 

Roksolanlardır. Yazığ, Ugor ve Kralî Sarmatlar Dinyeper ve Tuna nehri arasına yerleĢmiĢlerdir. En 

güneyde kalan kısımda Yazığlar bulunuyordu. Ugorlar ise, kuzey bôlgelerinde yaĢamaktaydılar. Kralî 

Sarmatlar bu iki topluluğun arasında varlığını sürdürmekteydi. Son olarak Roksolanlar Dinyeper ve 

Don nehirleri arasında bu toplulukların doğu tarafında yaĢamaktaydılar.7 Bu Sarmat topluluklarının 

yayılıĢı zamana gôre de farklılık gôstermekteydi. Strabo‟nun belirttiğine gôre, Yazığlar Sarmat yayılma 

sahasının, güneybatı ucunda bulunmaktaydılar.8 Oysa baĢlangıçta onlar Maiotis gôlü 

çevresindeydiler.9 Muhtemelen Ġskender‟in ôlümünden sonra, Sarmatlar Ġskit Ġmparatorluğu‟nu 

yıkmıĢlar ve Karpatlara, kadar yayılmıĢlardır. Bu ülkeden daha sonra Yazığlar Tuna ile Theiss 

arasındaki düzlüğe gelmiĢlerdir.10 

Merkezi bir yônetim altında bôylesine güçlü bir etnik ôrgütün varlığını akılda tutarsak, 

Sarmatların, ôncü kolu olan Yazığların Büyük Romanya Ovası‟nı fethetmeyi ve M.�. II. yüzyılın son 

yarısında Tuna‟nın güneyine kadar yayılmayı nasıl baĢardıklarını anlarız. Bütün bu çıkarsama pek de 

dıĢlanabilir değildir. Strabo‟nun konuya iliĢkin ayrı ayrı kaleme aldığı iki metinde de bu gôrülebilir. 

Burada Strabo, Sarmatların yine Tuna‟nın güneyine doğru yayıldığını belirtmektedir. Ġlk metin 

yüzeysel Ģekilde Sarmatların Tuna‟nın güneyinde yaĢayan Traklarla karıĢtığını bildirmektedir.11 Diğer 

metin, Sarmat ve Bastarnların Triballi‟yi Tuna‟nın sol kıyılarından aĢarak ve nehri geçerek, Tuna 

üzerindeki adalarda ve bu nehrin güney kıyılarında yerleĢtiğini içeren bilgi verir.12 Bu bilgi kıymetlidir. 

Sarmatların Tuna‟nın güney kıyıları boyunca batıya, çok daha uzaklara yayıldıkları, hatta belki de, 

Vidin dolaylarına ulaĢtıkları anlamına gelmektedir. Arkeolojik bulgular Strabo tarafından verilen bilgiyi 

desteklemektedir. Bir zamanlar üzerinde Triballi kabilesinin yaĢadığı Kuzeydoğu Bulgaristan‟ın 

Orehovo kentindeki Galiçya yakınlarında ondôrt parçadan oluĢan Sarmatlara ait zengin bir madalyon 

koleksiyonu elde edilmiĢtir.13 Yukarıda açıklanan bilgiler ıĢığında, Galiçya‟da bulunan Sarmatlara ait 

kalıntıların M.�. II. yüzyılın sonlarında Sarmatların Tuna‟nın güney kıyılarına geldiği savıyla bağlantılı 

olduğu Ģüphe gôtürmez derecede aĢikardır.14 

Tomide M.S. 9 ile 17 arasında sürgün yaĢayan Ovidinus Yazığların akınlarından sıklıkla sôz 

etmiĢtir. Yazığlar Macaristan yolundaki seyahatleri sırasında ülkeye Karpat dağlarındaki geçitlerden 

geçerek, Galiçya‟dan girmiĢlerdir. Ġlk Yazığ arkeolojik buluntularının dağılımı bu düĢünceyle 

çeliĢmektedir. ġu ana kadar Galiçya‟da ya da Karpat Ruthenyası‟nda Sarmatlara ait hiçbir ize 

rastlanmamıĢtır. Macaristan‟da Eger civarında altın hazine bulunmuĢtur. Güneye doğru ilerledikçe 

kent ve yerleĢim yeri sayısı artmıĢtır ve en yüksek yoğunluğa Tuna ve Tisa nehrinin orta kısmının 

doğu kıyılarında eriĢmiĢtir. Bu kısımdan sonra yerleĢim yerleri üzerinde sürekli bir sıra oluĢmuĢ ve bu 

sıra Ġron Gate‟in (Demir Kapı) kuzeyindeki Tuna nehri kıyılarında daralmıĢtır. Bu durum açıkça 

Yazığların Macaristan‟a Oltenia ve Banat bôlgelerinden girdiklerini, kuzeyden Galiçya üzerinden 

gelmediklerini ortaya koymuĢtur.15 

Yazığların Macaristan‟a giriĢleri ve bununla bağlantılı problemler son yıllarda ele alınmıĢtır. 



  974 

Yazığların Macaristan‟a yerleĢmeleri Romalıların kendilerinin en tehlikeli düĢmanlarının ônüne bir dizi 

tampon bôlgeler yolundaki dıĢ siyasetiyle bağlanmıĢtır. Yazığların geliĢine Daklara karĢı bir savunma 

oluĢturmak amacıyla izin verilmiĢ, hatta bu hareket desteklenmiĢtir. Bu sebeple Yazığların 

Macaristan‟a doğru ilerlemelerinde Roma‟nın oynadığı rolün anlamı yadsınamaz. Ancak, Roma bu 

harekete baĢka bir güç sağlamamıĢtır. Güney Rusya bozkırlarından batı yônünde belli sayıda yeni 

gôçler birbirini izlemiĢ ve bu Ģekilde diğer kavimleri batıya doğru itmiĢ ya da onları kolaylıkla kendi 

içine almıĢtır. Herhalde birbirleri ile çatıĢan kabilelerin baskısı batı Sarmat kabileleri, ôzellikle Yazığlar 

tarafından hissedilmiĢtir.16 Bu baskının Yazığların Macaristan‟a doğru hareket etmeleri üzerinde bir 

Ģekilde rol oynamıĢ olabileceği düĢünülebilir. 

GeliĢmelerin gôsterdiği üzere, Yazığlar iyi savunulan coğrafyada savaĢmıĢ ve düĢman Daklar 

tarafından yenilgiye uğratılmıĢtır. Bôylece, Yazığlar güvensiz bir konuma itilmiĢtir. Ayrıca, 

Macaristan‟a doğru hareketlerinin kaçınılmaz bir sonucu olarak kendileri için hayati ônem taĢıyan 

Karadeniz ticaret ve ekonomisi ile mevcut bağlantılarını da kaybetmiĢlerdir. 

Arkeolojik bulgular, bu faktôrlerin Yazığları daha güç duruma düĢürdüklerini düĢündürmektedir. 

Macaristan‟da bulunan Yazığların M.S. I. ve II. yüzyıllara ait arkeolojik bulguları Güney Rusya‟daki 

Sarmat ve Ġskit bulgularına kıyasla oldukça zayıftı. Ġskit kurganlarının zenginliği Güney Rusya‟da 

bulunan Sarmat mezarlarına gôre kıyaslanamaz olmasına rağmen, Macaristan‟daki Yazığ 

mezarlarının yoksulluğu oldukça çarpıcı bir ôzelliktir. Mezar içi hazineleri arasında yalnız daha büyük 

ebatlı altın nesneler değil, aynı zamanda savaĢçının genel teçhizatı da bulunmaktaydı. Güney 

Rusya‟da bulunan Sarmat mezarlarının bu durumu açıklama istemektedir.17 

Yazığların Macaristan‟a hareket ettiğinde, kendileri gibi yaĢayan gôçebelere nispetle daha 

yoksul olduklarını sôyleyebiliriz. Macaristan‟da ônce Büyük Macaristan Ovası‟nda yerleĢmiĢlerdir. 

Burası küçük çapta ziraat ve gôçebe hayatın sürmesi için en uygun yerdi. Ancak bôlge madenler 

açısından yoksuldu. Bôylece topluluk ne değerli metal üretebilmiĢ ne de silahları için gerekli demiri 

elde edebilmiĢtir. Yazığlar kendilerine ait bôlgede ithalat için bir üretim organize edebilselerdi, bu tür 

daimi gereksinimler satın alınabilirdi. Bu sayede pazar bulmakta zor olmazdı. Ancak, yerel toplumun 

ziraati ticaret ürünü üretmeye uygun değildi. Buna ek olarak bôlge her yônden düĢmanlarla çevriliydi. 

BitiĢik Roma illerindeki iyi ôrgütlü ekonomik hayat ve sanayiye bakarak hayrete düĢmemeliyiz. 

Romalılara karĢı büyük bir ilginin var olduğunu ve bazı imkanlardan yararlanıldığını biliyoruz. Ancak 

Romalılarla ekonomik iliĢkiler küçük bir ôlçütte dahi en ônemli gereksinimlerini karĢılamaya 

yetmemiĢtir. Karadeniz ticaretiyle olan bağlantıları da ôzellikle Roksolanlarla aralarındaki koridorun 

Daklarca kapatılmasıyla son bulmuĢtur.18 

Bôylece ilk oturdukları yerlerden getirdikleri malzemelere güvenmek zorundaydılar. Bunlar 

küçük değerli metal parçaları ve o zaman oturdukları yerlerdeki mal, çanak, çômlek gibi Dak ve Kelt 

toplumunun bazı ürünlerinden oluĢuyordu. Bu nedenle kendi gômü alanlarında sadece bu tür kalıntılar 

bulunması sürpriz değildir.19 
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Bu nedenle Yazığların güvenli bir ortamda yaĢadıkları sôylenemez ve itildikleri dar alanı 

geniĢletme çabası içerisinde rahatsız oldukları bellidir. Onlar için hayati ônem taĢıyan konu hem siyasi 

hem de ekonomik açıdan; Roksolanlar ve Karadeniz tüccarıyla ticari iliĢkileri yeniden kurmaktı. Bu 

durum Marcus Aurelius (161-180) zamanında değiĢmiĢtir. Bu dônemde birçok baĢarısız hamleden ve 

uzun süren sıkıntılardan sonra bu iliĢkileri bir kere daha kurmayı baĢarmıĢlardır. Adı geçen filozof 

imparator Dak bôlgesi üzerinden Roksolanlarla bağlantı kurmak Ģansını onlara vermiĢtir.20 Yazığlar 

Ġskit bakiyelerinin Güney Rusya‟dan itilmesinden sonra yerleĢtikleri yer olan Dobruca bôlgesine yakın 

olmuĢlar. Roma Ġmparatorluğu‟nun Tuna üzerinde yayılmasından sonra Yazığlar Romalılarla iliĢki 

kurmuĢlardır ve bu da, Roma kaynaklarında diğer Sarmat kabilelerine oranla Yazığlar hakkında daha 

fazla bilgi bulunmasına neden olmuĢtur. 

Romalılar, Yazığları eski Tuna topraklarından atmak istedikleri için aralarında çok sorun 

çıkmıĢtır. M.S. I. yüzyılın ikinci çeyreğinde Yazığlar, Tisa nehri ve orta Tuna arasındaki Pannonia 

bozkırlarına taĢınmıĢlardır. Roksolanlar, Dinyeper ve Don arasındaki bozkırları iĢgal ederek, 

Yazığların doğusuna yerleĢmiĢlerdir. Onlar Yazığlarla bir tür ittifak oluĢturarak, onların Roma‟ya 

saldırılarını birçok defa desteklemiĢlerdir. Yazığların Orta Tuna‟ya hareketinden sonra Roksolanlar, 

onların AĢağı Tuna‟da bıraktıkları coğrafyaya yayılmıĢlardır.21 

Roksolanlar 

Sarmat adı altında çeĢitli toplulukların toplandığı bilinmektedir. Bunların bir kısmı Batı Sarmatia 

olarak kabul edilen Don ve Tuna nehirleri arasında varlıklarını sürdürmüĢlerdir. M.�. III. yüzyılın 

baĢlarında büyük gruplar halinde batıya hareket eden ve genel olarak Sarmat ismini alan topluluklar 

Güney Rusya‟da gôrünmeye baĢlamıĢtır. Bunlardan bir kısmı batıda, yani Don nehrinin batısında; 

diğer bir kısmı da doğuda, Kuzey Kafkas bozkırlarında ortaya çıkmıĢtır. Batıya doğru hareket eden 

Sarmat toplulukları içerisinde Roksolanlar ônemli bir yer tutmaktadır. Bu harekette onlar aktif bir rol 

oynamıĢlardır. Bu güçlü topluluk Yazığları ônceki yerleri olan Don ve Dinyeper nehirleri arasından 

dıĢa sürmüĢtür.22 Yazığların bu Ģekilde batıya kaymaları sonucunda Roksolanlar da batıya doğru 

harekete geçmiĢlerdir. Adı geçen toplulukların batıya doğru yayılmalarının ispatı olarak flera bulguları 

gôsterilebilir.23 Batıya doğru kayan Roksolanlar yukarıda da belirtildiği gibi Yazığlarla ittifak içinde 

onların Roma‟ya karĢı saldırılarını çok defa destekleyici olmuĢlardır.24 

ġüphesiz bu gôç hareketinde Gotların etkisi olduğu anlaĢılıyor. Gotlar Roksolanları yerleĢim 

yerlerinden ileri doğru iterek Karadeniz boyunca sürüp Romanya ovasına sıkıĢtırmıĢlardır. Gotların 

büyük saldırıları sırasında Roksolanlar tarih sahnesinden tamamen çekilmiĢler ve geriye kalan tüm 

küçük toplulukları Gotlar egemenlikleri altına almıĢlardır. Roksolanlar onların Roma bôlgelerine 

saldırdığı zaman Oltenia ve Dakia üzerinden Macaristan‟a gelmiĢlerdir. Gotlarca sürülen diğer 

ulusların tam tersine Roksolanlar Roma bôlgesinde yerleĢmeyerek, Macaristan‟a gelmiĢlerdir. 

Roksolanlar buraya geldiklerinde Yazığları bulmuĢlar. Yukarıda belirtmiĢ olduğumuz üzere, Yazığ-

Roksolan ittifakı gerçekleĢmiĢtir.25 
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Roksolanların Yazığlarla birleĢmeleri onların güçlendiklerini ve kayda değer değiĢikliklerin 

olduğunu açıkça gôstermektedir. Yazığ yerleĢim yerlerine, oldukça çok sayıda gelen Roksolanlar, 

onların kültürü üzerinde etkili olarak siyasi ve iktisadi gücü ellerine almıĢlardır. Arkeolojik olarak ôlü 

gômme geleneği ve mezar tipolojisindeki farklılık, iki topluluğun iç içe yaĢadığını gôstermektedir. 

Tümülüslere ôlü gômme geleneği Roksolanlar tarafından getirilmiĢ, Yazığlarınki ise, kare Ģeklinde 

mezarlar olmuĢtur. Ancak, Yazığlar kısa süre sonra Roksolanların kullandıkları malzemeleri 

kullanmaya baĢlamıĢlardır. Daha sonra çıkartılan mezar bulguları materyal açısından bu tümülüslerde 

bulunanlardan pek farklılık gôstermemektedir. Bu nedenle Roksolanların Yazığlarla karıĢıp 

kaynaĢtıklarını sôylememiz mümkün olmaktadır.26 

Düz ve kare Ģeklindeki mezarların yanı sıra tümülüslerin yanyana bulunması toplumsal 

farklılaĢımları yansıtmaktadır. Sarmatların sonraki yıllarda Roma sınır boylarına uyguladığı baskının 

Ģiddeti nispeten azalmıĢtır. Ancak, büyük çatıĢmalar Gotlar ülkeye saldırdıklarında boylar arasında 

tekrar baĢgôstermiĢtir. Sarmatlar büyük kitleler halinde Macaristan düzlüğünden ayrılmaya zorlanarak 

Roma bôlgesine yerleĢtirilmiĢtir. Bu büyük ayrılık elde edilen bilgiler ıĢığında, bir Sarmatia iç savaĢını 

ortaya çıkarmıĢtır.27 Bununla birlikte iç kargaĢa kabileler arasında bir kıvılcımla ortaya çıkan kabile 

savaĢından ibaret olup, Roksolan kabile ôrgütü bu sürtüĢmeye dayanamayarak parçalanmıĢtır. 

Kralî Sarmatlar 

Sarmat toplulukları arasında Kralî Sarmatlar ôzel bir yer tutmaktadır. Klasik kaynaklar arasında 

ônemli bir yeri olan Strabo‟nun eserinde belirttiğine gôre, sırasıyla Yazığlar, Ugorlar ve Kralî Sarmatlar 

Tuna ve Dinyeper, Roksolanlar ise Dinyeper ve Don ırmakları arasında bulunmaktaydılar. Bu 

toplulukların yerleĢim yerlerinde belirli bir düzenlilik gôzlenir. Merkezde, diğer topluluklar tarafından 

oluĢturulan koruyucu bir çemberle çevrilmiĢ Kralî Sarmatlar bulunmaktaydı.28 Bu Sarmat toplulukları 

arasında bir “kralî‟‟ topluluğun bulunması kesinlikle bir rastlantı değildir. Gôzlemlendiği gibi, gôçebe 

toplumun kabile birliklerinde iki ana tip gôrülebilmektedir. Ġlkinde topluluklar yanyana yaĢarlar, 

aralarındaki bağlayıcı iliĢkiler zayıftır. Onlar arasında iĢbirliği en fazla tehlike anlarında gôrülür. 

Diğerinde tüm topluluklar, bir topluluğun liderliği altında, onunla yakın ve ortak iĢbirliği içerisindedirler. 

Kuvvetli bir merkezi güç ve ciddi bir askeri organizasyon bu gôçmen topluluklara genellikle kapsamlı 

imparatorlukların kurulması imkanını tanır.29 

Herodotos lider kabileyi oluĢturan Ġskitlerin diğer Ġskitleri kendi kôleleri olarak gôrdüklerini 

bildirmektedir. Bu lider kabileye kuvvetli bir Ģekilde sınıflara ayrılmıĢ bir toplumdan kaynaklanan bu 

egemen ruha uygun olarak “Kralî Ġskitler‟‟ denilmektedir.30 Batı Sarmatları dikkate alındığında, 

gôçebe kabile birleĢmelerindeki “kralî‟‟ toplulukların ortaya çıkmasının en büyük ônemi, çok güçlü 

merkezi imparatorlukların ortaya çıkmasıyla iç içedir. Bu yüzden Tuna ile Don nehri arasındaki Sarmat 

topluluklarının, aralarında çok zayıf bağlar bulunan veya birbirlerinden tamamen bağımsız, yanyana 

yaĢayan “sıradan‟‟ gôçebeler olmadıkları anlaĢıldığı gibi, iktidarları esnasında Karadeniz‟in kuzeyinin 

ônemli bir bôlümünü ellerinde tutacak kadar güçlü bir merkezi liderlik altında kuvvetli kabilesel 

birleĢmelere sahip oldukları varsayımına ulaĢmak çok kolaydır.31 
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Strabo‟nun metninin netliği “Kralî Sarmatlar‟‟ın idaresi altındaki Batı Sarmat kabile ittifakının 

varlığını ve Mithridates‟in Pontus bôlgesindeki geniĢlemesini açık bir Ģekilde ispatlar. Bu durum tarihi 

olaylardan da bellidir. M.�. II. yüzyılın sonundan itibaren Batı Sarmat Ġmparatorluğu‟nun 

manzarasının anahatları bunu teyit etmektedir.32 

Sarmat topluluklarından olan “Kralî Sarmatlar‟‟da olduğu gibi Herodotos tarafından “Kralî‟‟ 

sôzcüğü Ġskitlerin egemen unsuru içinde kullanılmıĢtır. Aynı Ģekilde “Kralî‟‟ ve “Sarmat‟‟ sôzcüklerini 

duyduğumuzda bunu yalnızca adı geçen topluluğun diğer topluluklar üzerinde hükümran olduğu 

anlamına geldiği hususunda birleĢiyoruz. Bu düĢünceyi biraz geliĢtirdiğimizde, zaten M.�. II. yüzyıl 

sonlarında Batı Sarmat topluluklarının birbirinden uzakta değil, yanyana yaĢadıklarını gôrmekteyiz. Bu 

aynı zamanda toplulukların coğrafi konumlarıyla da doğrulanabilir. Güneyde Yazığlar, kuzeye doğru 

Ugorlar ve doğuya doğru Roksolanlar yerleĢmiĢtir. Burada Sarmat Kral Soyu coğrafi konumu itibariyle 

ortada kalıyordu. O halde, Krallık hegomonyası altında bulunan diğer toplulukların kendisini 

çevrelemesiyle korunuyordu. Bu hükümran Sarmat topluluğuna dair en son iĢaret Mithridates adıyla 

birlikte geçmekte ve bundan sonra yaĢayan bir topluluk olarak isimleri klasik literatürde bir daha 

geçmemektedir.33 ġüphesiz, Sarmat topluluklarının batıya doğru kaymaları ve yeni gôç dalgaları 

“Kralî Sarmatlar‟‟ın diğer topluluklarla karıĢtığı fikrini ortaya çıkarmaktadır. 

Ugorlar 

Batı Sibirya‟dan baĢlayarak, Kama ve Ġtil nehirleri ile Orta Don‟dan sonra Ġtil‟in menbaı ve kuzey 

sahası, Fin kôrfezi ve Baltık Denizi sahillerine kadar olan coğrafya çeĢitli Fin topluluklarının 

yaĢadıkları saha idi.34 Urallara yakın yerlerde “Ugor‟‟, batıya doğru da “Fin‟‟ adıyla bilinen bu 

topluluklar “Doğu Avrupa‟‟nın kuzey kısmının otokton ahalisi idiler. Orta ve Kuzey Rusya‟daki nehir 

adlarının hepsinin Fince olması da bunu gôsterir. Bu topluluklar çok dağınık bir halde ormanlık 

sahada yaĢamakta ve kültür bakımından da oldukça aĢağı bir seviyede bulunmakta idiler.35 Aynı 

topluluklar hiçbir zaman büyük devlet kuramamıĢlardır. Yurtlarının doğal Ģartları ôn tarihte avcı-balıkçı 

hayat tarzına ve dağınık küçük birlikler halinde yaĢamaya elveriĢli idi. Buna rağmen her çağda cesur 

savaĢçı idiler.36Fin-Ugorların doğudaki Ugor kolu baĢlangıçta Ural dağlarının Avrupa‟ya bakan 

ormanlık yamaçlarında yaĢıyorlardı. Zamanla gôç sırasında Ugor topluluğu ormanlık eski yurtlarından 

daha güneye, hayvan beslemeye daha elveriĢli ağaçlı bozkır bôlgesine sarkmıĢtır. Orada at 

yetiĢtirmeyi de ôğrenip, bunların bir kısmı Uralların doğu tarafına da sızmıĢtır.37 Sarmat toplulukları 

içerisinde yer alan Ugorlar Tuna ve Dinyeper ırmakları arasında da gôsterilmiĢlerdir.38 Güneyde 

Yazığların, kuzey tarafta ise Ugorların yerleĢtiği bilindiğine gôre,39 Ugorların zamanla güneye ve 

güneybatıya doğru yayılarak Dinyeper nehrinin batı tarafına kadar ulaĢmıĢ oldukları sonucunu 

çıkartmamız mümkün olmaktadır. Ancak yayıldıkları coğrafya dikkate alındığında, Ugorların Sarmat 

toplulukları arasında ônemli bir yer tutmadığı sonucuna varılabilir. BaĢka bir ifadeyle onların diğer 

Sarmat topluluklarıyla karıĢıp kaynaĢmadıkları ve tarihi bir rollerinin olmadığı sôylenebilir. ġüphesiz, 

onların tarihinin az bilinmesinde yaĢadıkları coğrafyanın etkisi de bulunmaktadır. Sarmatia‟nın kuzey 

tarafında yaĢadıklarından Grek ve Romalılarla doğrudan siyasi ve kültürel iliĢkileri olmamıĢtır. 
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Siraklar 

Sirakların doğu Sarmat toplulukları içerisinde yer aldığı bilinmektedir. Kafkaslar‟da bulunan bu 

Sarmat topluluğu, kaynaklarda Sirakoi olarak geçmektedir.40 Onlar Strabo‟da daima Aorslar ile 

birlikte anılmaktadır. Her iki topluluk güneyde Kafkas dağlarına kadar olan sahaya yayılmıĢlardır.41 

Bunların bir kısmı gôçebe çoban, bir kısmı ise çadırlarda oturan tarımcılar idi. Herhalde Siraklar çok 

fazla dağlık kesimde oturmamaktaydılar. �zellikle düzlük yerlerde bulunmaktaydılar. Yazılı 

kaynaklarda da Sirak düzlüklerinden sôz edilmektedir.42 Sirakların daha kuzeyde oturdukları, 

kavimler gôçüyle birlikte güneye doğru indikleri ve Kafkaslar‟a yayıldıkları kabul edilmektedir. Onların 

Kafkaslar‟dan aĢağı doğru akan ve Maiotise dôkülen Achardeus civarında oturdukları bilinmektedir.43 

Buna gôre, Kafkas bozkırlarının batı yarısında oturuyorlardı veya burası sahile kadar ulaĢmaktaydı. 

Siraklar Yazamatların aĢağısında oturmaktaydılar.44 Sirakların Orta Asya‟dan Ġtil nehri kıyılarına ve 

oradan Kafkaslar‟a kadar çok geniĢ bir coğrafyaya yayılmıĢ olduğu kabul edilmektedir.45 Sirak adı 

Darius zamanına kadar gitmektedir. Darius Sakalar üzerine hareketinde askerlerine Saka askeri 

kıyafeti giydirerek hile ile baĢarılı olmuĢ ve Saka birlikleri çôllere çekilmiĢlerdir. Sirak isminde bir 

çoban Darius‟un ordusuna kasten yanlıĢ yol gôstererek onu ve askerlerini çôl ortasına sokup, 

memleketini kurtarabilmiĢtir. Buradan Sirak‟ın Darius ile çağdaĢ olduğu sonucunu çıkartmak 

mümkündür.46 Darius‟un M.�. 518-517 yıllarında bozkır ülkesine bu hareketini gerçekleĢtirdiği 

genelde kabul gôrmektedir. Behistun kitabesinden anlaĢıldığı üzere Darius, sivri baĢlıklı, yani ok 

Ģeklinde baĢlık giymiĢ olan Sakaların ülkesine yaptığı seferde onların bir kısmını yenerek, 

liderlerinden Sakunkha‟yıda esir almıĢtır.47 Onun sivri baĢlıklı Sakalar üzerine harekatı esnasında 

Sirak isminin ortaya çıkması, oldukça ônemlidir. 

Darius‟un ok Ģeklinde sivri baĢlık taĢıyan Sakalara karĢı seferinde, onun ordusuna yanlıĢ yol 

gôsteren Sirak, yalnız tarihi Ģahsiyet olarak değil, bir topluluk olarak da ortaya çıkmıĢtır. Siraklar 

zaman zaman tarihin karanlıklarına çekilmiĢler, fakat yeniden tarih sahnesine çıkabilmiĢlerdir. Strabo 

Sirakların adına yer vermiĢtir.48 Siraklar esasen yerleĢik bir hayat sürmüĢler ve Uspa adlı bir ana 

Ģehire sahip olmuĢlardır.49 

Sirakların yaĢadıkları coğrafyada arkeolojik kazılar yapılmıĢ ve kurganlardan çeĢitli buluntular 

çıkartılmıĢtır.50 Bunlardan en eskisi M.�. II. yüzyıla tarihlenmektedir. Kazılar sonucunda ôzellikle 

�nmaniç ve �nkuban buluntuları Siraklarla bağlantılı gôrülmektedir.51 �nmaniç ve �nkuban‟daki 

Sirak buluntularının arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkartılması onların yayıldığı coğrafya, 

kültürleri ve diğer kültürlerle karĢılıklı iliĢki ve etkileĢimlerinin aydınlatılmasına yardım etmektedir. 

Zamanla Sirak kültürü �nkuban-Mozdak çevresinde yaĢayanlara etki etmiĢtir. Siraklar M.�. VII-IV. 

yüzyıllar arasında aĢağı Ġtil‟de kabileler birliğine dahil olarak yaĢamaktaydılar. Bu kabile birleĢmeleri 

Sarmat adı ile de tanınmıĢlardır.52 M.�. IV. yüzyılda Kuban nehrinin sol sahilinde Siraklar 

kalabalıklaĢmıĢlardır. M.�. IV-III. yüzyıllarda ise, bu topraklarda Siraklar daha da çoğalmıĢlardır.53 

M.�. III. yüzyılda da �nkafkas‟tan onun eteklerine kadar yayılmıĢlardır. Bu durum arkeolojik kazılar 

sonucunda ele geçirilen buluntularla da açıklığa kavuĢturulabilmektedir. 



  979 

Siraklar �nkafkasya‟daki topraklarında Ġberia‟dan Albania‟ya kadar olan coğrafyada yaĢamlarını 

sürdürmüĢlerdir. Hatta, �nkafkaslar‟da yaĢadıkları coğrafya daha ônce belirtildiği gibi Sirak düzlüğü 

olarak belirtilmiĢti.54 Alban Karabağ arasında topraklar çoktandır onların adı ile anılmaya baĢlamıĢtır. 

Onlar Kafkaslar‟a, ôzellikle Zakafkasya‟ya gelen bazı topluluklarla birleĢmiĢ ve kaynaĢıp 

karıĢmıĢlardır. Siraklar bazı topluluklarla da mücadele etmek zorunda kalmıĢlardır. Siraklarla Aorslar 

arasında zaman zaman gerçekleĢen çatıĢmalar, her iki güçlü topluluğun iktisadi hayatına olumsuz etki 

yapmıĢtır.55 Mithridates, Romalılara karĢı Siraklardan yardım istemiĢtir. Sirak Hükümdarı Zorsines 

Mithridates‟in yardımına koĢmaya hazırlanmıĢtır.56 Aors Hükümdarı Eunones ise Roma Ordu 

Komutanı C. Iulius Aquila‟ya yardım etmiĢtir. BirleĢik kuvvetler Siraklar üzerine saldırmıĢ ve Ģehirleri 

Uspa‟yı kuĢatmıĢlardır. Surlar ve hendeklerle emniyet altına alınmıĢ Uspa Ģehri kısa sürede düĢmanın 

eline geçerek alt üst edilmiĢtir.57 Bu mücadele sonucunda Siraklar oldukça güç kaybetmiĢlerdir. 

Sirakların egemenlikleri zayıfladıkça ve bazı topluluklarla kaynaĢıp karıĢtıkça onlar hakkında tarihi 

bilgi de azalmıĢtır. M.S. II. yüzyıla gelindiğinde Sirak egemenliği geçmiĢteki Ģôhretini yitirmiĢtir.58 

Alanlar 

Alanlar Güney Rusya‟da en son gôrülen gruptur. Bunlar bôlgenin doğu bôlümünü iĢgal etmek 

zorunda kalmıĢlardır. M.S. I. yüzyılın sonuna kadar AĢağı Don nehrinden AĢağı Ġtil‟e ve Kafkas 

Dağlarının eteklerine uzanan Azak denizinin bozkır bôlgesini kontrol etmiĢlerdir. Gitgide kuzeye, 

Yukarı Don ve Donetz bôlgesine yayılarak karıĢık bozkır orman bôlgesine girmiĢlerdir.59 Ancak, 

onların ôncüleri ve oluĢumlarında birinci derece rol oynayan topluluk Aorslardı. Bunlar hakkında ilk 

kez bilgi veren Strabo‟ya gôre Don nehrinin doğu tarafındaki bozkırlarda yaĢıyorlardı. Onların asıl 

yerleri burası değildi.60 Onlar Siraklarla birlikte daha doğudan batıya doğru gelmiĢlerdi. Aorsların ve 

Sirakların Doğu Avrupa‟ya sokulmaları, “Kralî Sarmatlar‟‟ın ve diğer Batı Sarmat topluluklarının onların 

liderliği altına girip, Tuna ve Don nehirleri arasındaki bôlgeyi iĢgal etmelerine ve burada güçlerini iyice 

pekiĢtirmelerine neden olmuĢtur. Bu olay M.�. 130 ve 125 yılları arasına rastlamaktadır. Bu zaman 

sürecinde Aorsların ve Sirakların Doğu Avrupa‟da yerleĢmeleri de gerçekleĢmiĢtir. Sarmat 

topluluklarının Aral gôlünden Tuna nehrine hareketi Yüeçilerin Bactria‟ya girdiği zamanla 

çakıĢtığından, bu iki olay arasında bir iliĢki olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. M.�. 125 yılında 

Tuna ve Don nehri arasında büyük Sarmat gücünün var olmasının, Hsiung-nu (Hun) 

Ġmparatorluğu‟nun geniĢlemesinden dolayı, batıya sürülen insan kitleleriyle doğrudan bağlantılı olması 

kuvvetle muhtemeldir. Ġlk Yüeçi hareketi büyük oranda Doğu Saka kitlelerinin gôç etmelerine neden 

olmuĢtur. Bu olay aynı zamanda Ġnci nehri, Aral gôlü ve Hazar denizi çevresinde de bazı kaymalara 

yol açmıĢ ve doğudan gelen baskı yüzünden M.�. 145 yılında Dinyeper bôlgesini hakimiyetleri altında 

bulunduran Sai topluluğu gôzle gôrülür Ģekilde zayıflamıĢtır. Yüeçi gôçü sonucunda Aorsların bir 

kısmı Don nehrine kadar yayılmıĢtır. Daha ônceden bu bôlgeyi ellerinde tutan Sarmat toplulukları 

Dinyeper bôlgesini ellerine geçirmiĢler ve burada yaĢayan diğer unsurlarla “Kralî Sarmatlar‟‟ın 

liderliğinde Tuna nehrinden Don nehrine kadar uzanan bir imparatorluk kurmuĢlardır.61 

Aorslar M.�. I. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Don nehri ve Hazar denizi arasındaki coğrafyada 

bulunmaktaydılar.62 Onlar M.�. 49 yılında doğudan batıya doğru Kafkaslar‟dan Don nehri kıyılarına 
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baskılarını sürdürmüĢlerdir. Bu sırada Kafkaslar‟ı zorlayan Alanlar hareketli bir güç olarak ortaya 

çıkmıĢtır.63 Bôylece Alanların oluĢumunda Aorslar ve Siraklar ônemli bir yer tutmuĢtur. Alanlar 

milattan sonraki yıllarda güçlerini daha da artırarak, batıya doğru yayılmalarına devam etmiĢlerdir. 

�zellikle, Alanların bu yayılıĢını arkeolojik buluntular da gôstermektedir. Ġtil havzasında Alanlara 

ait mezarlarda çıkartılan küp Ģeklinde sekizgen boncuklar ve halkalı ve silindirik kabzalı kılıçlara 

bakacak olursak, bu yayılımı daha net olarak gôrürüz. Bu boncuklar M.S. I. ve II. yüzyıllara 

rastlamaktadır. Bunlar insanların bir kez daha doğudan batıya doğru gôç ettiklerini gôstermesi 

bakımından ônem taĢımaktadırlar.64 M.S. II. yüzyıla gelindiğinde Alanlar Dinyeper vadisini ele 

geçiren Cermenlerle iliĢki kurarak kaynaĢmıĢlardır. Güney Rusya‟da Got Krallığı‟nın egemenliği altına 

girmiĢlerdir.65 

Sarmatların Kimliği Meselesi 

Bozkır toplulukları içerisinde ônemli bir yer tutan Sarmatlar üzerine çalıĢmalar baĢlayınca, 

onların kôkeni meselesi de gündeme gelmiĢtir. Yazılı kaynaklar ve arkeolojik kazılar sonucunda elde 

edilen buluntular değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır. Sarmatlardan ônce bozkır coğrafyasında yaĢayan 

Kimmerler ve Ġskitlerin soyu problemi gibi, onların kôkeni de bir mesele olarak ortaya çıkmıĢtır. Yazılı 

kaynaklarda Sarmatların kôkenini tam manasıyla aydınlatacak bilgilerin olmaması ve arkeolojik 

materyalin de bu meseleyi çôzecek yeterlilikte olmaması Sarmatların kôkeninin aydınlatılmasına 

temel oluĢturamamıĢtır. Yazılı kaynaklar ve arkeolojik buluntular dikkate alınarak, Sarmatların kôkeni 

üzerinde de gôrüĢler ileri sürülmeye baĢlanmıĢtır. AraĢtırmacılar, bu kavmin kôkeni konusunda 

değerlendirdikleri belgeleri dikkate alarak farklı sonuçlar çıkarmıĢlardır. 

Sarmatların Kimliği  

�zerine GôrüĢler 

Sarmatların kôkeni meselesi ortaya atılınca, onların hangi soydan oldukları da gündeme 

gelmiĢtir. Bu konu üzerine çalıĢan bilim adamlarından bazıları onların adı üzerinde durarak, 

Sauromatlarla Sarmatların aynı topluluklar olduklarını belirtmiĢlerdir. Bazıları ise, Sauromatlarla 

Sarmatların ayrı topluluklar olduğunu, dolayısıyla aralarında etnik bakımdan bir bağın olmadığını ileri 

sürmüĢlerdir. 

Sarmatların kôkeni üzerine araĢtırmalar XIX. yüzyılın ortalarına kadar gitmektedir. Büyük ôlçüde 

Batılı bilim adamları bu meseleyle uğraĢmıĢlardır. Kronolojik olarak gôrüĢleri bir sıraya 

koyduğumuzda Grote‟den baĢlamamız gerekir. Ona gôre, gôçebe bir hayat süren Sarmatlar, adetleri, 

askeri becerileri ve sertlikleriyle Ġskitlere benzemekteydiler. Ġskit dilinin bir dialektini konuĢan 

Sarmatların kadınları da yiğitçe düĢmana karĢı savaĢıyorlardı. Herodotos‟un belirttiklerinden de 

çıkarılabileceği üzere, Sarmatların Ġskit ve Amazonların karıĢımından oluĢtuğu sonucu düĢünülebilirdi. 

Bu sebeple onların kôkü Ġskit ve Amazonlara dayandırılmalıydı.66 Ġlk �ağ tarihi araĢtırmalarıyla ün 

kazanan Mordtmann Amazonlar adlı çalıĢmasında, Don Amazonlarının Kafkaslar‟ın kuzeyinde ne 
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kadar kaldıkları, tam olarak ne zaman tarih sahnesinden çekildikleri ya da hayat tarzlarının ne derece 

insani alıĢkanlığa dayandığının kesinlikle bilinmediğini belirtmektedir. Onların kadınları erkeklerle 

birlikte av ve savaĢa katılmıĢlardır. Kadınlar tamamen ev hanımı olmamıĢlardır. Ona gôre, Stavropol 

eyaletinde yaĢayan topluluklarla o zamanki Sauromatların hayat tarzları arasında çok farklılık yoktur. 

Bu sebeple, Sauromatlar Nogayların ôncüleri olabilirler. Zira hayat tarzı soy yakınlığından daha çok 

iklim ve coğrafyayla daha yakından ilgilidir. Fakat, Stavropol‟dan Türkiye‟ye gôçenlerin kadın ve 

kızlarının ôzellikleri Sauromatlardakiyle çok yakın benzerlik kurmayı mümkün kılmaktadır.67 

Mommsen‟in verdiği bilgiye gôre de bozkır coğrafyasında yaĢayan çeĢitli topluluklara doğanın verdiği 

imkanlar gôçebe çobanlık için elveriĢliydi. Gôçebeler hayvanları veya daha çok sürüleriyle oturma ve 

otlak yerlerini değiĢtirmekteydiler. Bunlar günümüzdeki Kazakların ôncüleriydiler. Burada bulunan 

Ġskitler Ural-Altaylıydı, adet ve vücut gôrüntüleri günümüzde Sibirya oturanlarına benzemekteydi. 

Ġskitlerden sonra bozkır coğrafyasında doğudan batıya doğru ilerleyen Sarmat toplulukları ortaya çıktı. 

Onlar, Perslerle akraba olarak gôsterilmekle birlikte, daha çok büyük ôlçüde karıĢık bir soya 

sahiplerdi.68 Kiepert ise, onların dillerinin Ġskit dilinden dialekt olarak ayrıldığını belirttikten sonra, 

Sarmatia‟nın kuzeyinde Fin topluluklarının, güneyinde ise Maiotların bulunmasından hareketle farklı 

soydan toplulukların varlığını kabul etmektedir, ancak kesin bir gôrüĢ ortaya koymamaktadır.69 

Sarmatların kimliği meselesi üzerinde XIX. yüzyıldan sonra da durulmaya baĢlanmıĢtır. Hatta bu 

konu üzerindeki araĢtırmalar daha da artarak devam etmiĢtir. Ġlk �ağ tarihi araĢtırmacılarından Meyer, 

geçen yüzyılın hemen baĢlarında yaptığı araĢtırmasında Sarmatların kôkeni üzerinde de durmaktadır. 

Onun verdiği bilgiye gôre, Don nehrinden Tuna nehrine kadar yayılmıĢ olan Sarmatların egemen 

unsuru korunmuĢ bazı kelimelere gôre Ġraniydi. Ancak, Herodotos‟un ve Hippokrates‟in adetleri ve 

gôrünüĢleri hakkında verdiği bilgiler eski bir toplulukla, ôzellikle Fin-Moğollarla fazla karıĢmıĢ 

olduklarını ispatlamaktaydı. Hatta onlar Ġrani dillerde bulunmayan bazı kelimeleri de almıĢlardı. Bu 

yüzden karıĢık bir topluluk gôrünümündeydiler.70 Minns‟e gôre, Sai, Thisamatae ve Saudarate 

isimleri beraber anılıyordu ve onlar Sarmat adlarını hatırlatıyordu. Sarmat dônemine ait kurganlardan 

elde edilen buluntular Ġskit-Sibir buluntularına benzemekteydi. Sarmatların hakim unsuru Ural-Altaylı 

olabilirdi. Sarmat toplulukları arasında değiĢik isimlerle belirtilenlerin olması belki de soy hususunda 

birbirinden farklı unsurları da gôsteriyordu. Kretschmer‟e gôre de Sarmatların etnik durumu meselesi 

çôzülmüĢtü ve onlar Ġrani bir topluluktu.71 Ebert ise, Sarmatları Ġrani bir topluluk olarak saymaktadır. 

Ancak, onların diğer Asya halk unsurlarıyla büyük ôlçüde karıĢtığını da kabul etmektedir. Hatta 

Sarmatların gôçebe temele dayalı atlı topluluk olmasında olduğu gibi giyim, adetler ve din bakımından 

da Asyalılardan, yani Ural-Altay ırkına mensup olanlardan fazla farklı olmadığını da ileri 

sürmektedir.72 Vemadsky‟e gôre de Sarmatlar Ġranî bir topluluktu.73 Harmatta ise Sarmatların kôken 

olarak Ġrani olduğunu belirtir.74 Bozkır toplulukları üzerine çalıĢmalarıyla ünlü bir bilim adamı olan 

Rostovtzeff‟e gôre, Sarmatlar kôkenleri bakımından karıĢık bir topluluktu.75 Grousset ise, kuzeyli 

gôçebe olan Sarmatların Ġrani bir topluluk olduğunu ileri sürer.76 Seyidof‟a gôre de Doğu Sarmat 

toplulukları içerisinde yer alan ve ônemli bir yer tutan Siraklar Türk dili kullanmıĢlardır. Bunu onlardan 

kalan kiĢi ve yer adları en iyi Ģekilde gôstermektedir.77 Türk bilim adamları ise, bozkır coğrafyasında 

ortaya çıkan atlı-gôçebe topluluklarla, dolayısıyla onların kôkenleri meselesiyle pek uğraĢmamıĢlardır. 
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Bu konuya sınırlı da olsa, değinen Kurat‟tır. Ona gôre, Sarmat toplulukları içerisinde yer alan 

Yazığların Türk kôkenli olduğu hatıra gelmektedir. Sarmat topluluklarının ôzellikle M.S. I ve II. 

yüzyıllarda bazı Türk boyları ile bağlantıları da ihtimal dahilindedir.78 

Sarmatların Kimliği 

Sarmatlar hakkında yapılan araĢtırmalar onların kôkeninin belirlenebilmesini net bir Ģekilde 

mümkün kılmamaktadır. Yazılı kaynaklardan ve arkeolojik buluntulardan da Sarmatların kôkeninin 

çôzümünü sağlayacak sonuçlar çıkarmak zordur. Bir toplumun kôkeninin tayin ve tespiti yeterli delilleri 

verecek materyalle mümkün olabilir. �zellikle, bozkır topluluklarında genelde var olan ortak problem 

onların kôkeni meselesidir. Doğrudan kendilerinden kalan yazılı kaynakların olmaması, diğer bozkır 

topluluklarında olduğu gibi, Sarmatların kôkeni meselesinin çôzümünü zorlaĢtırmaktadır. Toplulukların 

kôkenini belirlemede en ônemli unsur dildir. Bir toplumun dilinin belirlenebilmesi bıraktıkları yazılı 

belgelere bağlıdır. Sarmatlar doğrudan günümüze yazılı belgeler bırakmamıĢlardır. Bu sebeple 

onların dili, dolayısıyla kôkenini belirleme oldukça zorlaĢmaktadır. Ancak, mevcut kaynakların 

değerlendirilmesi yoluna gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple birinci elden 

kaynaklardaki bilgiler ve arkeolojik buluntuların değerlendirilmesi hareket noktasını oluĢturmaktadır. 

Gerek yazılı kaynaklar gerekse arkeolojik materyal incelenerek, onların geldikleri ve yerleĢtikleri 

coğrafya, gelenek ve gôrenekleri, sanat anlayıĢları, soy kôkleri bilinen topluluklarla karĢılaĢtırmayı 

mümkün kılmaktadır. Bundan dolayı ôncelikle Sarmatlar hakkında bilgi veren ana kaynaklara inme 

zorunluluğu vardır. 

Bu konuda ilk bilgiyi veren Herodotos‟a gôre,79 onlar Amazonlarla Ġskitlerin karıĢımı bir 

topluluktur. Sauromatlar, Ġskit dili konuĢmaktaydılar. Bir kız düĢman ôldürmeden evlenemezdi. Bu 

yasanın gereğini yerine getiremediği için bekar olarak ihtiyarlayan kızlar vardı. Hippokrates de, Azak 

denizi çevresinde bulunan Ġskitlerin Sauromatlar olarak da adlandırıldıklarını belirtmektedir. Onun 

verdiği bilgilere gôre, bunların kadınları kızoğlan kız oldukları sürece ata binmekte, ok atmakta, at 

üstünde kargı savurmakta ve düĢmanla savaĢmaktaydı. �ç düĢman ôldürmedikçe 

evlenememekteydiler, tôre gereğince hayvan kurban etmeden kocalarıyla aynı evde 

oturmamaktaydılar. Bir kız kocaya varınca, genel bir seferberlik çıkmadıkça, ata binmeyi 

bırakmaktaydı. Sağ memeleri yoktu, daha çocuk iken anaları, bu iĢ için yapılmıĢ tunçtan bir aleti 

kızdırarak dağlamakta, bôylece memenin büyümesini ônlemekteydi. Bütün güç sağ omuz ve kola 

kaymaktaydı.80 Hippokrates, Ġskitlerin Sauromatlar olduğunu belirttiğinden dolayı, onun vermiĢ 

olduğu bilgiler Sauromatlar için de geçerlidir. Onun belirttiğine gôre, Skythia denen yer, çıplak, otlarla 

kaplı, oldukça sulak bir düzlüktü. Ovalara su çeken büyük ırmaklar vardı. Burada gôçebe denen 

Ġskitler yer tutmaktaydı. Bu ad evleri olmayıp, arabalarda yaĢadıklarından kendilerine verilmiĢti. 

Arabaların en küçüklerinin dôrt, diğerlerinin ise altı tekerleği vardı. Arabaların dôrt bir yanı ve üstleri 

keçe ile kaplanmıĢtı. Bir kısmının iki, bir kısmının da üç odası bulunmaktaydı. Bu evler yağmura, kara 

ve yele karĢı korunaklıydı. Arabalarının bazılarını iki çift, bazılarını ise üç çift ôküz çekmekteydi. 

�küzlerin boynuzu yoktu, çünkü soğuk yüzünden boynuzları çıkmamaktaydı. Bu arabalarda kadınlar 

çocuklarla birlikte yaĢamaktaydılar. Erkeklerse at üstünde onların yanlarında gitmekteydiler. Bunları 
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koyun sürüleri, sığır ve atlar izlemekteydi. Bir yerde hayvanlarına ot bulabildikleri sürece 

kalmaktaydılar. Onların hepsi bitince baĢka yerlere gitmekteydiler. Onlar piĢmiĢ et yemekte ve kısrak 

sütü içmekteydiler. Bu sütten bir de “Hippace‟‟ denilen peynir yapmaktaydılar.81 

Herodotos ve Hippokrates‟in verdiği bilgiler birbirlerini tamamlamaktadır. �zellikle Hippokrates‟in 

onların gelenek ve gôrenekleri hakkında verdiği bilgiler büyük ônem taĢımaktadır. Sauromatların atlı-

gôçebe hayat tarzı, keçeyle kaplı evleri, at ve koyun beslemeleri, ata binip, at üzerinde ok atıp, kargı 

savurmaları, kısrak sütü içmeleri bozkırlarda varlıklarını sürdüren atlı-gôçebelerle, ôzellikle çağdaĢları 

Hunlarla benzer ôzellikler taĢıdıklarına bir iĢaret sayılabilir. 

Hippokrates‟in belirttiğine gôre, Sarmatlar zamanlarının büyük bir bôlümünü at üzerinde 

geçirirler ve hep pantolon giyerler.82 Bu Ģekilde zamanın büyük ôlçüde at üzerinde geçirilmesi ve 

pantolon giyilmesi de Hunlarla benzer ôzellik kurulması açısından ônem taĢımaktadır.83 

Sauromatların daha sonra ortaya çıkan Sarmatlarla bağlantılarının olup olmadığı meselesi de 

onların kôkeninin belirlenmesine engel oluĢturmaktadır. M.�. III. yüzyılda Karadeniz‟in kuzeyindeki 

bozkırlara doğru Sarmatların gôçü baĢlamıĢtır. Sarmat toplulukları Kazakistan‟dan batıya doğru 

harekete geçmiĢler ve bu hareket diğer toplulukların kendilerini itmeleriyle daha da hızlanmıĢtır. 

�inlilerle mücadele eden Hunların batıya doğru çekilmeleriyle ve Yüeçilere etki etmeleri sonucunda, 

topluluklar batıya doğru kaymıĢtır. Bütün bu geliĢmeler Sarmat adıyla anılan toplulukların Karadeniz‟in 

kuzeyindeki bozkırlara yônelmelerine neden olmuĢtur. Karadeniz‟in kuzeyinde güçleri artan Sarmatlar 

Ġskit egemenliğine son vermiĢlerdir. Sarmat adı da Sauromat adını taĢıyan topluluklara gôre, sayıca 

çok daha fazla topluluğu içine alan bir kavram olmuĢtur. Strabo‟da ifade edildiği üzere, Batı 

Sarmatia‟da Yazığlar, Ugorlar, Kralî Sarmatlar, Roksolanlar84 ve Doğu Sarmatia‟da Siraklar ve 

Aorslar85 Sarmat toplulukları olarak ortaya çıkmıĢtır. Bôylelikle Sarmat adıyla anılan toprakların 

sayısının fazlalığı onların kôkeni meselesinin belirlenmesini de zorlaĢtırmıĢtır. �nceden Sarmatia‟da 

var olanlar ve daha sonradan gôç ederek gelenler birbirine karıĢmıĢ ve Sarmatlar olarak anılmaya 

baĢlanmıĢtır. 

Don nehrinin doğu tarafında hayatlarını devam ettiren ve baĢlangıçta Sauromatlar olarak anılan 

topluluklar Don nehrinin batısına geçmiĢlerdir. Dolayısıyla onların Batı, Sarmatia‟da ortaya çıkan 

Sarmat toplulukları içerisine karıĢtıkları düĢünülebilir. Strabo‟da sôz edilen Yazığlar Sarmatların ôncü 

kolunu oluĢturmuĢtur. Bunların asıl yaĢadıkları coğrafya Azak denizi yakınındaki coğrafya olmuĢtur. 

Yazığlar M.S. I. yüzyılda batıya doğru ilerleyerek, Tuna ve Theiss nehirleri arasındaki bôlgede Roma 

Ġmparatorluğu‟na komĢu olarak kalmıĢlardır. Bu yeni yerlerinde birkaçı keĢfedilmiĢ mezarlarında 

Karadeniz Ġskitlerini hatırlatan cenaze arabaları bulunmuĢtur. Bundan dolayı Yazığlar Yazamatlarla 

birlikte düĢünülmüĢtür. M.�. 179 tarihinden ônce Yazamatlar Azak denizinin yakınındaki 

anavatanlarından sürülmüĢler ve daha sonra Don ve Dinyeper arasındaki bozkırların bir bôlümünü ele 

geçirmiĢlerdir. Orada iken siyasi ve kültürel yônden Ġskit Ġmparatorluğu‟nun yaĢamında aktif rol 

oynamıĢlardır. Yazığlar daha sonra tekrar batıya ilerlemiĢler ve Sauromatların bir parçası 

olduklarından ilk olarak Sarmat ismini almıĢlardır.86 Yukarıdaki ifadelerden de anlaĢılacağı üzere 
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Yazığlar Sauromatların bir devamıydılar. 

Sarmat mezarlarında ahĢap yapı, cenaze arabası, at ve insan kurganının eksikliği Ġskit ve 

Sarmat gômü tarzında belirleyici fark olarak gôrünmüĢtür. M.S. III. yüzyıla ait Jasz-Also-Szent-

Gyôrgy‟den dôrt Yazığ kurganı buluntusuyla bu ayırıcı farkın bütün Sarmat mezarlarında olmadığı 

ispatlanmıĢtır. Bu sebeple Ġskit tarzına gôre yapılmıĢ dôrt büyük kurgan ônem taĢımaktadır. Bu 

mezarlarda Sarmat beyi, cenaze arabası ve atlar odalardan birinde bulunmuĢtur. �ç yan odada ise 

maiyetindekiler yer almıĢlardır. Bunlardan birincisinde, dôrt tane baĢı kesilmiĢ savaĢçı, ikincisinde 

kalkanıyla bir savaĢçı bulunmuĢtur.87 Bôylece, bu mezarların ortaya çıkarılması Ġskit gômü tarzını 

Sarmatia‟da Yazığlarda da varlığını gôstermiĢtir. 

Ġskitlerde bu Ģekilde gômü oldukça çok ortaya çıkmıĢtır. Herodotos‟un belirttiğine gôre, 

hükümdar mezarları Borysthenes üzerinde gemilerin gidebildikleri son bôlge olan Gerrhos 

topraklarında bulunmaktaydı. Ġskitler hükümdarları ôldüğü zaman, o bôlgede kare Ģeklinde büyük bir 

mezar kazmakta ve mezar hazır olduğunda ôlü getirilmekteydi. Gôvdesi mumyalanan ôlü bir arabaya 

konulmaktaydı. Merasime katılanlar kulak memelerini kesmekte, saçlarını çepeçevre kazımakta, 

kollarını çizmekte ve burunlarını yırtmaktaydılar. Hükümdar mezara konulunca onunla beraber 

karılarından birisi, bir haberci ve atları da boğulup, aynı mezara konulmaktaydı. Kullandığı bazı 

eĢyalardan da birer tane konulmaktaydı.88 

Ġskitlerden herhangi birisi ôldüğü zaman ise, ôlü en yakınları tarafından bir arabaya konulmakta 

ve ôbür yakınlarına gôtürülerek, dolaĢtırılmaktaydı. Bu esnada kafilenin yanlarına geldiğini gôrenler 

yemek vermekteydiler. Kırk gün boyunca ôlüler bôylece birinden ôbürüne gezdirildikten sonra 

gômülmekteydiler.89 

Bu Ģekilde gômüler arkeolojik buluntularla da ispatlanmıĢtır. �len beyin kıymetli eĢyaları, atları 

ve hizmetkarlarının birlikte gômüldüğü mezarlara bozkır coğrafyasında rastlanılmaktadır. �zellikle 

oldukça çok at iskeleti kazılar sonucunda kurganlardan çıkarılmıĢtır. Kuban bôlgesinde bulunan 

kurganlarda çok sayıda at iskeleti ortaya çıkarıldığı gibi, Altay bôlgesinde ġibe kurganında on dôrt, 

Pazırık kurganlarında sayıları yedi ile on dôrt arasında değiĢen at gômüleri ortaya çıkarılmıĢtır.90 

Bunlar binek hayvanları da dahil ôlen beyin hayatı boyunca sahip olduğu hayvanlardı. ĠnanıĢa gôre 

bey bunları ôldüğü zamanda kullanmaktaydı.91 ġüphesiz, bunlara en güzel ômeği Pazırık buluntuları 

oluĢturmaktadır. Buradan çıkarılan cesetler mumyalanmıĢ92 ve gôvdeleri dôvmeyle kaplanmıĢtı.93 

Ayrıca, buradan on at çıkarılmıĢtır. Bunların kulaklarına niĢan olarak birbirinden farklı enler 

yapılmıĢtır. Bu niĢanların farklı olmaları, atların değiĢik kabileler tarafından hediye edilmiĢ olduğu 

kanaatini uyandırmıĢtır.94 Bu Ģekilde bir gômü adetinin Ġranilerde olmadığı, dolayısıyla Ġskitlerin de 

Ġrani bir topluluk olmadıkları sonucu ortaya konulmak istenmiĢtir.95 

Genelde Ġskit-Sarmatlara etki eden, ôlenin malının mezarlara birlikte gômüldüğü kanlı gômü 

geleneği ve hatta mezar yapısının ôncüsü olarak Mezopotamya eski Sumer Ur kral mezarları 

bulunmaktadır.96 Toprağa derince açılmıĢ olan dikdôrtgen kuyunun bir kôĢesinde ôrülmüĢ duvarlı ve 
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üstü kubbeli odayla kral, hanımları ve hazineleri gômülmüĢtür. Mezara kralla birlikte altmıĢ kiĢi 

gômülmüĢtü. Bunlar arasında altı silahla koruması Dromos da bulunuyordu. Bunlara ek olarak iki adet 

dôrt tekerlekli ahĢap arabayı çeken altı ôküz de bulunmaktaydı. Ur kral mezarları M.�. IV. binin ikinci 

yarısına aittir. Bütün Babil-Asur literatüründe bu gômü geleneği üzerine hiçbir delil bulunmamaktadır. 

Bunlar Mezopotamya‟da erken tarihi devirlerde ortadan kalkmıĢtır. M.�. IV. bin yılda Orta Asya‟dan 

Mezopotomya‟ya gôç eden Sümerlilerin bu adeti oraya getirdikleri ileri sürülmüĢtür. Bu geleneğin Orta 

Asya gômü merasimini gôsterdiği belirtilmiĢtir. �inliler de daha sonra da Moğol ve Türklerde 

ispatlanan bu gelenek, M.�. VII-VI. yüzyıllarda Doğu Ukrayna‟da gôrülmektedir.97 M.S. III. yüzyılda 

Yazığlarda gôrülen bu gômü geleneği Orta Asya bağlantısını hatıra getiriyor. Ur kral mezarlarıyla 

ôzellikle zaman farkı dikkate alındığında bağlantı kurmak mümkün gôrünmüyor. Ancak, Pazırık ve 

Kuban bôlgesinde ortaya çıkan bu tür mezarlarla bağlantı kurmak mümkün gôrünüyor. 

Doğu Sarmat toplulukları içerisinde sayılan Sirakların adı sir ve ak terkiplerinden oluĢmuĢtur. Sir 

“ıĢık” anlamına gelmektedir. Sirak ise, ıĢık, Ģua veren demektir. Siraklar ateĢe, ıĢığa tapınmıĢ ve 

ôzlerini Sir//ak olarak adlandırmıĢlardır.98 Sir adı geç kaynaklarda da geçmektedir. Tonyukuk 

abidesinde, “Türk Sir milletinin yerinde boy kalmadı.99 Türk Bilge Kağanı Türk Sir milletini, Oğuz 

milletini besleyip duruyor.100 Buradan Sirlerin bir topluluk olarak varlığı ortaya çıkmaktadır. Hatta 

Sirakların kôkeninin aydınlatılması bakımından da ônem taĢımakta ve onların Asya kôkenli 

olabileceğini düĢünmemize de bir ôlçüde dayanak oluĢturmaktadır. 

Sonuç 

Sarmatların Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkırlarda M.�. II. yüzyılın sonlarına kadar egemen bir 

güç olarak ortaya çıktıkları arkeolojik ve yazılı belgelerden anlaĢılmaktadır. Onlar Ġskitler, Grekler, 

Daklar, Romalılar ve Gotlarla münasebeti olmuĢ ônemli bir bozkır kavmidir. 

Sarmatların genel olarak kôkeni düĢünüldüğünde Sarmatia‟da var olan topluluklar ve onların bir 

güç olarak ortaya çıkmalarıyla birlikte Ġskit bakiyelerinin hesaba katılması zorunluluğu vardır. �zellikle, 

Sarmat toplulukları arasında sayılan Yazığlar, Kralî Sarmatlar, Roksolanlar, Ugorlar, Aorslar ve 

Sirakların ayrı ayrı değerlendirilmeleri gerekmektedir. Daha ônce de belirtildiği gibi eldeki belge ve 

bilgilerin sınırlı olması, Sarmatların kôkenini belirlemeyi güçleĢtiriyor. Onların batı kolunu oluĢturan 

Yazığlar ve doğu kolu içerisinde yer alan Sirakların Türklükle bağlantılı olabilecekleri arkeolojik 

buluntu ve yazılı belgelerin yônlendirmesiyle güç kazanıyor. 
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BEġĠNCĠ BÖLÜM   TÜRKLERĠN GÖÇLERĠ VE YAYILMALARI 

 

Türklerin Göçleri ve Yayılmaları / Prof. Dr. Salim Koca [s.651-663] 

Gazi �niversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

 

GiriĢ 

Dünyanın en eski kıtası olan Asya, tarihî ve coğrafî bakımdan beĢ büyük kısma ayrılmıĢtır: 1. 

Kuzey Asya, 2. Doğu Asya, 3. Güney Asya, 4. �n Asya, 5. Orta Asya.1 Bunlardan Orta Asya; 

kuzeyde Sibirya, doğuda Büyük Kingan (Kadırgan) dağları, güneyde Himalaya ve HindukuĢ 

sıradağları, batıda da Hazar denizi ve Yayık (Ural) nehri ile çevrili büyük bir ülkedir. Türklerin ilk ana 

yurdunun Orta Asya‟da bulunduğu ve dünyanın ôteki yerlerine buradan yayılmıĢ oldukları eskiden beri 

bilinmektedir. Ancak araĢtırmaların eksikliği ve yetersizliği yüzünden ilk ana yurdun yeri uzun süre 

kesin olarak tespit edilememiĢtir. XX. yüzyıl içinde arkeolojik buluntular, yazılı belgeler, destanlar, 

diller ve kültürler üzerinde yapılan yeni araĢtırmalarla ilk ana yurdun yeri hakkında birçok delil ortaya 

konmuĢtur. Fakat, bu yer için arkeologlar, tarihçiler, antropologlar, dilciler ve kültür tarihçileri hep ayrı 

ayrı yerler gôstermiĢlerdir. Bunlardan hangisinin daha isabetli ve doğru bir gôrüĢ olduğu meselesine 

gelince, yazılı belgelerin bilgilerini diğer belgelerin bilgileriyle destekleyen tarihçilerin gôrüĢünün bilim 

dünyasında daha ağır bastığı gôrülmektedir. Buna gôre, Türklerin ilk ana yurdu, Altay2 ve Sayan 

(Kôgmen) dağları çevresi ile bu dağların kuzey batı bôlgeleridir. Fakat, diller üzerinde yapılan 

mukayeseli çalıĢmalarla Türk anayurdunun bu bôlgelerle sınırlı kalmadığı, Türklerin buradan doğuya, 

batıya ve güneye doğru gittikçe yayıldıkları anlaĢılmaktadır. Mesel� Türkler, M.�. 2 bin yıllarının 

ortalarından itibaren Altay dağlarından Ural dağlarına ve Yayık nehrine kadar olan geniĢ bozkır 

sahaya tamamen yayılmıĢlardır.3 

Türklerin batıya doğru yayılmalarında Orta Asya‟nın coğrafyası �deta yôn ve yol gôsterici bir rol 

oynamıĢtır: Türk anayurdundan batıya doğru yayılan Türkler, Altay ve Tanrı dağlarının birbirine en çok 

yaklaĢtığı yerde batıya açılan bir düzlükle karĢılaĢmıĢlardır. Coğrafyacıların Cungarya, Türklerin ise 

YarıĢ Ovası adını verdikleri bu düzlük, tabiatın kavimlere açtığı �deta bir kapı durumundadır. Bundan 

sonra Cungarya‟nın hemen batısında ortaya çıkan Tarbagatay dağlık arazi ise, Türklerin ônünde 

ônemli bir engel teĢkil etmemiĢtir. Tarbagatay‟ı kolayca aĢan Türkler, Kırgız bozkırı veya Turan ovası 

adı verilen bugünkü Kazak bozkırlarını tamamen kaplamıĢlardır. Bu duruma gôre, Cungarya ile Hazar 

denizi arasındaki bozkır saha Türklerin ikinci anayurdu olmuĢtur.4 

Kavimler, gôç ve yayılmalarında genellikle aĢılması güç dağ, nehir, orman ve deniz gibi tabiî 

(doğal) engellerden daima kaçınarak, kendilerine daima düz ve engeli az zeminler aramıĢlardır. Zira, 

büyük tabiî engeller hareketi ve ilerlemeyi zorlaĢtırdığı gibi, bazen de imk�nsız hale getirmekteydi. 
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Ġpek Yolu, kavimlerin gôç ve yayılmalarına tabiatın açtığı �deta tabiî yol durumundaydı. Türk ana 

yurdundan çıkan Türk topluluklarının bir kısmı kuzey Ġpek Yolu‟nu izleyerek, batıya doğru gôç etmiĢler 

ve yayılmıĢlardır. Hun, Ogur (Oğuz), Dokuz Oğuz, Avar ve Ak-Hun gibi Türk toplulukları bunlardan 

bazılarıdır.5 

A. Orta Asya‟nın En Eski 

Kültürleri ve Türklerin 

Yayılma Sahaları 

Orta Asya‟da tarih ôncesi dônemlere dair yapılan arkeolojik araĢtırmalar sonucunda, Türklerin 

atalarının nerelere kadar yayılmıĢ olduklarını gôrmek mümkün olabilmektedir: Orta Asya‟nın tarih 

ôncesi, “Yontma TaĢ” (Mezolitik) Devri‟ne kadar geriye gitmektedir. Bu devir M.�. 5000 yılları olarak 

tarihlendirilmektedir. Yontma TaĢ Devri‟nin insanı, genellikle ormanlık sahalarda yaĢıyor, taĢları 

yontarak basit sil�hlar yapıyor; avcılık ve balıkçılıkla geçiniyordu. Hatta bu insan, bazı küçükbaĢ 

hayvanları evcilleĢtirdiği gibi, tabiattaki bitkilerden de yararlanmasını ôğrenmiĢ bulunuyordu. �zellikle 

Türklerin ilk atalarının (proto-Türk), tarihin bu dôneminde, yani Yontma TaĢ Devri‟nde avcılık ve 

balıkçılık yaparak geçindikleri anlaĢılmaktadır. Zira av kuĢlarından bazıları, onlar için, birer “ongun” 

(tôz= ata kabul edilen kuĢ veya hayvan) haline gelmiĢtir. Mesel� Oğuz Türklerinde, “Ģahin, kartal, 

tavĢancıl, sungur, uc-kuĢ ve çakır” gibi kuĢlar birer ongun (tôz) idi.6 Bu durum, hiç Ģüphesiz onların, 

çok erken çağlarda yaĢadıkları avcılık hayatının bir hatırasından baĢka bir Ģey değildi. 

Aynı dônemlerde, Orta Asya‟daki ormanlık sahanın insanına gôre bozkır sahaların insanı biraz 

daha ileri durumda bulunuyordu. Daha doğrusu, ormanlık sahanın insanı Yontma TaĢ Devri‟ni 

yaĢarken bozkır sahanın insanı Cil�lı TaĢ (Neolitik) Devri‟ne geçmiĢ durumdaydı. Zira, Mançurya‟dan 

Hazar denizine kadar uzanan bozkır sahalarda genellikle cil�lı taĢ �letler bulunmuĢtur. Daha da 

ônemlisi, bozkır insanı, M.�. II. binyılın sonlarından itibaren Maden Devri‟ne girmiĢ bulunuyorlardı. 

�yle anlaĢılıyor ki, Türklerin ataları, ormanlık sahadan çıkarak, yavaĢ yavaĢ Orta Asya‟nın bozkır 

sahalarına yayılmıĢlardır. 

Orta Asya‟nın en eski kültür merkezlerinden biri, Türkmenistan‟ın baĢkenti AĢkabat yakınlarında 

Anav (Anau) adını taĢıyan yerden ortaya çıkarılmıĢtır. Burada yapılan kazılarda M.�. 4000-1000 

yılları arasında tarihlendirilebilen oldukça geliĢmiĢ yerleĢik bir kültüre rastgelinmiĢtir. GüneĢte 

kurutulan tuğlalardan yapılmıĢ evlerde oturan Anav insanı, at, koyun, sığır besliyor ve çiftçilik 

yapıyordu. Aynı yerleĢik kültürün bir benzeri de Aral gôlü çevresinde (Kelteminar kültürü: M.�. 3000) 

ve Anav yakınlarındaki Namazg�htepe‟de bulunmuĢtur. Namazg�htepe‟de yapılan kazılarda, M.�. 

2500 yıllarına ait dibekler ve bakırdan çeĢitli süs eĢyaları ele geçirilmiĢtir. �yle anlaĢılıyor ki, bu 

kültürün insanı, tarihin oldukça erken sayılabilecek bu dôneminde, arpayı ve buğdayı dibeklerde 

ôğütüp, un ve ekmek yapmayı, daha ônemlisi maden iĢlemesini ôğrenmiĢ bulunuyordu. 

Anav kültürünü yaratan topluluğun milliyeti, kesin olarak tespit edilememiĢtir. Bazı Batılı 
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araĢtırıcılar, bu kültürü, ciddî bir delil gôstermeksizin Arî topluluklarına m�l etmeye çalıĢmıĢlardır. II. 

Dünya SavaĢı‟nda sonra Arî toplulukları üzerinde yapılan yeni araĢtırmalara gôre, bu toplulukların 

Hazar denizinin kuzeyinden Orta Asya‟ya yayılıĢları ve Hindistan‟a iniĢleri, M.�. 1500 yıllarından 

sonra meydana gelmiĢtir. Halbuki, Anav kültürünün ortaya çıkıĢı, M.�. 4000 yıllarına, baĢka bir 

iddiaya gôre 9000-10.000 gibi çok eski tarihlere kadar geriye gitmektedir.7 Bu duruma gôre, Anav 

kültürü, Türklerin atalarına veya onlarla akraba olan bir kavme m�l edilebilir. Zira, Türk kültürünün 

temel unsuru olan at, ilk defa Anav kültüründe gôrülmüĢtür.8 

Orta Asya‟nın en eski kültürlerinden biri de, M.�. 3000-1700 tarihleri arasında, Abakan 

bozkırlarında gôrülmüĢtür. Abakan veya en ônemli buluntu yeri olan Afanasevo adıyla tanıtılan bu 

kültür, sadece Abakan bôlgesi ile sınırlı kalmamıĢ, Altay dağlarından Etil (Volga) nehrine kadar 

uzanan geniĢ bozkır sahaya yayılmıĢtır. çakmaktaĢından ok uçları, kemik iğneler, bakır bizler, 

bıçaklar, küpeler, kırmızı veya beyaz bantlı basit çômlekler ve çeĢitli maden iĢlemeli �letler, bu 

kültürün en ônemli malzemesini oluĢturmaktadır.9 Bu malzemeler, Afanasevo insanının Maden 

Devri‟ne girdiğini, avcılık ve hayvancılık yaptığını gôstermektedir. Zira, eski Türk hayatının temel 

unsurları olan at ve koyuna ait kemikler, ilk defa Afanasevo kültürünün kurganlarında yanyana 

gôrülmüĢtür.10 Afanasevo insanın kültürel bakımdan elde ettiği en ônemli baĢarı, hayvan 

yetiĢtirmenin dıĢında, ilkel biçimde de olsa ziraat yapmaya baĢlamasıdır.11 

Orta Asya‟da Afanasevo kültürünü, Andronovo Kültürü devam ettirir. Afanasevo kültürünün 

geliĢmiĢ bir Ģekli olan bu kültür, M.�. 1700-1200 yılları arasında, Altay dağlarının güneyinden 

Yenisey‟e, Tanrı (Tien-shan) dağlarından Yayık (Ural) nehrine kadar olan bütün bozkır sahayı 

tamamen kaplamıĢtır. En ônemli buluntu yerlerinden biri Minusinsk havzasıdır.12 Andronovo 

kültürünü, “beyaz, brakisefal (yuvarlak kafalı) tipte, atlı-savaĢçı bir kavim olan Türklerin atalarının 

yaratmıĢ olduğu” tahmin edilmektedir.13 GeniĢ ağızlı, düz tabanlı, kulpsuz ve süslü çômlekler, taĢ 

kaĢıklar, kemikten ok uçları ve iğneler, kazalı hançerler, saplı baltalar ile inci ve küpe gibi süs eĢyaları, 

bu kültürün en ônemli eĢyalarıdır.14 

Andronovo kültüründe en ônemli geliĢme, metal iĢlemede (metalurji) gerçekleĢtirilmiĢtir. En çok 

kullanılan maden, toprağın üzerinde birikmiĢ olan metal oksit cevheridir. Metal cevheri, genellikle 

Altay ve Kuzey Kazakistan‟daki Kalbin sıradağlarında bulunan sığ ve açık maden ocaklarından 

sağlanmıĢtır. Andronovo insanı, madenî sil�hlarının dôkümünde hem balçıktan hem de taĢtan kalıplar 

kullanmıĢtır.15 Ayrıca, tunç (bronz) ve altından yapılmıĢ süs eĢyaları da ilk defa Andronovo 

kültüründe gôrülmüĢtür. �inliler, tunç yapmayı Andronovo insanından, yani Türklerin atalarından 

ôğrenmiĢlerdir.16 Diğer taraftan, bu kültürün insanı, at ve koyunun yanında deve ve sığır gibi 

hayvanları da beslemeye baĢlamıĢtır. 

Yenisey nehrine katılan Karasuk ırmağı çevresinde M.�. 1200-700 tarihleri arasına ait yeni bir 

kültür ortaya çıkarılmıĢtır. Karasuk adıyla tanıtılan bu kültürde Andronovo geleneği devam ettirilmekle 

beraber, yenilik olarak demir madeni bulunmuĢ ve iĢlenmesine baĢlanmıĢtır. Hatta bu kültürde, bakıra 

arsenik ve kalay karıĢtırmak suretiyle metalin kalitesi ve değeri son derece yükseltilmiĢtir. Bundan 
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baĢka, eski Türk hayatının en ônemli unsurlarından olan dôrt tekerlekli arabalar ve keçeden derme 

çadırlar (kurulup sôkülebilen) ile mezara yiyecek, içecek koyma gibi dinî �detler, ilk defa bu kültürde 

gôrülmüĢtür.17 Daha ônemlisi, Karasuk kültürünün insanı, koyun yapağısı dokuyarak, elbise 

yapmasını ôğrenmiĢtir.18 

Karasuk kültürünü, M.�. 700-100 yılları arasında, Abakan ve Minusinsk bôlgesinde Tagar 

Kültürü takip eder. Tagar kurganlarında, tunçtan yapılmıĢ iki yanı keskin (kingırak) bıçaklar, hançerler, 

çok sayıda ok uçları, saplı aynalar, süslü altın ve tunçtan tokalar, iğneler, taçlar, bilezikler, küpeler, 

taraklar ve üç ayaklı süslü tunç kazanlar bulunmuĢtur.19 Bu eĢyalardan bazılarının üzerine iĢlenmiĢ 

olan hayvan tasvirleri, eski Türk sanatının ôzünü oluĢturan hayvan üslubunun bütün ôzelliklerini 

gôstermektedir. �te yandan, gem yapmak üzere yontulmuĢ kemik ve boynuz parçaları ile el 

değirmenleri, ilk defa Karasuk kültüründe gôrülmüĢtür.20 

Tagar kültürü, M.�. 300 yıllarından sonra TaĢtık bôlgesinde yeni bir geliĢme gôsterir. Hem 

Tagar hem TaĢtık insanı, otağ Ģeklinde ağaçtan sabit konutlar yapmıĢtır. Bu evler, ağaç kütüklerini 

silindirik veya dôrt kôĢe olacak Ģekilde üst üste yığmak suretiyle yapılıyor ve tavanı da eğilmiĢ ağaç 

dallarıyla tıpkı kubbe (eğme, eğin) gibi kapatıyordu. �adırlarda olduğu gibi bu evlerin de orta 

yerlerinde, ocak; tepelerinde ise, duman deliği (tüğünük) bulunuyordu. Bu ahĢap evlerden oluĢan 

obaların etrafı da, ağaç kütükleri ve dalları ile çevriliyordu. Ağaç kütükleri ve dalları ile ôrülen 

duvarlara ise, eski Türkçede “çit” adı veriliyordu. Bu “çitler”, kuĢ tüyleri ve samanla karıĢtırılan balçık 

harç (titig) ile sıvanarak berkitiliyordu.21 

Tagar ve TaĢtık kültürlerine ait birçok kaya resmi bulunmuĢtur. Tagar ve TaĢtık kaya resimleri ile 

bu kültürlerin kurganlarında ortaya çıkarılan tunçtan küçük hayvan heykelleri, çeĢitli eĢyalar üzerinde 

yer alan dağ keçisi, geyik, at, kurt, boğa, kaplan, pars ve yırtıcı kuĢ tasvirleri, eski Türk sanatının 

bütün ôzelliklerini yansıtmaktadır. Bundan dolayı, bu kültürleri yaratan topluluğun Türklerin ataları 

olduğu hususunda asla Ģüphe edilmemektedir.22 

Anav, Kelteminar, Afanasevo, Andronovo, Karasuk, Tagar ve TaĢtık kültürlerine dair arkeolojik 

kazıların hemen hemen hepsi, Rus arkeologlar tarafından yapılmıĢtır. Rus arkeologlar, ortaya 

çıkardıkları arkeolojik malzemeyi genellikle buluntu yerlerinin adlarıyla tanıtıp değerlendirmiĢlerdir. 

Fakat onlar, bu kültürleri yaratan toplulukların kimlikleri hakkında, bir Ģey sôylememiĢlerdir. Daha 

doğrusu Rus arkeologlar bu hususta ne bir yargıya varabilmiĢler ve ne de bir tercih yapabilmiĢlerdir. 

Halbuki, bu arkeolojik malzemenin değerlendirilmesinden ve yorumlanmasından Ģôyle bir sonuç 

ortaya çıkmaktadır: Orta Asya‟da ortaya çıkarılan Anav, Afanasevo, Andronovo, Karasuk ve TaĢtık 

kültürlerinin ôzellikle Türklerin atalarıyla çok yakından ilgisi bulunmaktadır. Bu yargının d+oğruluğu, 

bugün bile çeĢitli delillerle kanıtlanabilmektedir. Mesel� eski Türk kültüründeki at ve koyun besleme, 

dôrt tekerlekli üstü kapalı araba, derme çadır, tunç, iki ağızlı bıçak (kingırak=kama), hayvan üslubu 

gibi unsurlar ile mezara yiyecek ve içecek koyma �deti, bu kültürlerde de açık bir Ģekilde 

gôrülmektedir. Bundan da anlaĢılıyor ki, Türklerin ataları (Proto-Türk), çok eski çağlarda Abakan 

bozkırlarından Etil (Volga) ve Ceyhun (�ğüz) nehrinin ilerisine kadar olan bütün Orta Asya 
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topraklarına yayılmıĢlardır. Bu durum, Türklerin yayıldıkları sahalardaki ırmaklara ve dağlara verdikleri 

isimlerle de desteklenmektedir. Mesel�, mil�ttan ônceki çağlarda yazılmıĢ Grekçe eserlerde Ural 

nehrinin adı “Dayık” (Yayık), Ceyhun nehrinin adı da “Oxus” (�ğüz=nehir), Ģeklinde Türkçe 

yazılmıĢtır. Grek yazarları, bu isimleri, hiç Ģüphesiz burada oturan Türklerden ôğrenmiĢ olmadır. 

B. Gôçlerin Sebepleri 

Bir topluluğun kendi yerini, yurdunu terk ederek, baĢka bir yere gitmesine veya yer 

değiĢtirmesine gôç denir. Sosyal bir olay olan gôç, hayatî ve ciddî sebeplere dayanır. Aksi taktirde 

hiçbir topluluk ônemli bir sebep olmaksızın yerini yurdunu terk edip, sonunun nasıl biteceği belli 

olmayan bir maceraya kalkıĢmaz. �ünkü, hiçbir gôç sahası tamamen boĢ ve sahipsiz bir yer 

olmamaktaydı. Gôç hareketinde bulunan kütle, buradaki yerli topluluk veya devlete karĢı h�kimiyet 

mücadelesi vermek ve bu mücadeleyi de kazanmak zorundaydı. BaĢka bir ifade ile sôylemek 

gerekirse, gôç hareketinde bulunan kütlenin, yeni gôç sahasındaki yerli halkı ya h�kimiyeti altına 

alması ya da onu buradan sürmesi l�zım geliyordu. 

Türk toplulukları, bazı zorlayıcı sebeplerden dolayı zaman zaman Orta Asya‟daki yurtlarını terk 

ederek, baĢka coğrafyalara, baĢka iklimlere gôç etmiĢler ve yayılmıĢlardır. Türk topluluklarını zaman 

zaman gôçe zorlayan tabiî, iktisadî, siyasî, sosyal ve askerî sebepleri Ģôyle açıklayabiliriz: 

1. Tabii (Doğal) Âfetler ve 

Salgın Hastalıklar 

Orta Asya‟nın ikliminde istikrar yoktu. Buradaki hayat, arka arkaya gelen Ģiddetli soğukların ve 

tipinin, sel ve çekirge baskınlarının, otları ve suları yok eden aĢırı sıcaklıkların ve kuraklığın daima 

tehdidi ve tehlikesi altındaydı. Bazı yaz aylarında bir damla bile yağmurun düĢmediği aĢırı kuraklıklar, 

bazı kıĢ aylarında da aĢırı soğuklar, salgın hastalıkların çıkmasına yol açıyor ve kütle halinde hayvan 

kırımları meydana geliyordu. Mesel�, 627 yılında, Gôktürk ülkesine çok kar yağmıĢtır. Bu yüzden 

koyunların ve atların büyük bir kısmı kırılmıĢtır.23 Aynı Ģekilde, 685 yılında, Oğuzların yurdunda 

büyük bir kuraklık meydana gelmiĢtir. Bu kuraklıktan dolayı, atların ve sığırların onda yedisi veya 

sekizi ôlmüĢtür. Oğuzlar, hayatta kalabilmek için tarla faresi avlamak ve ot kôkü yemek zorunda 

kalmıĢlardır.24 Gôrüldüğü gibi, Orta Asya‟da hayatı zorlaĢtıran ve kütleleri gôçe zorlayan sebep, ağır 

kıĢ Ģartlarıdır. AĢırı soğukların sebep olduğu salgın hastalıklara, “yut” (yutmak) adı verilmektedir.25 

Sık sık meydana gelen “yut”larla baĢlıca ekonomik varlıklarını yitiren Türkler, periĢan oluyorlar ve güç 

durumlara düĢüyorlardı.26 ĠĢte bôyle durumlarda Türk toplulukları için yeni ekonomik sahalar aramak 

bir zaruret halini alıyordu. Bôylece, gôçler baĢlıyordu. 

2. Nüfus ArtıĢı ve  

Otlak Yetersizliği 

Türkler son derece dinamik ve sağlıklı bir topluluk idiler. �stelik Orta Asya‟daki gôçebe hayat 
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tarzı, çok sayıda insana ve insan gücüne ihtiyaç gôsteriyordu. Bundan dolayı genç nüfus son derece 

artmaktaydı. Fakat, ana yurdun toprakları, hızla çoğalan Türklerin geçimi için yetersiz kalıyordu. Aynı 

Ģekilde otlaklar da sayısı gittikçe artan sürülere yetmiyordu.27 �te yandan, Orta Asya‟nın bozkır 

sahalarında büyük insan kütlelerini besleyebilecek tarım sahaları hemen hemen hiç yoktu. Ekonomi 

büyük ôlçüde hayvancılığa dayandığı için otlakların ônemi daha da artmaktaydı. Otlak yüzünden 

boylar arasında sık sık sil�hlı çatıĢmalar meydana geliyordu. Bu sonu gelmez çatıĢmalarda ve itiĢip 

kakıĢmalarda mücadeleyi kaybeden boy veya topluluğun kendisine yeni bir yurt ve otlak araması 

gerekiyordu. Bu durum ise, bozkır topluluklarının �deta değiĢmez bir kanunu idi. 

3. Siyasî AnlaĢmazlıklar 

(Ġhtil�flar) 

Anayurt içinde ve dıĢında baĢka yerlere yapılan gôçlerin bir sebebi de, Türk tarihinde sık 

gôrülen siyasî anlaĢmazlıklar idi.28 Zira Türk siyasî hayatında istikrar yoktu. Türk siyasî hayatı iniĢ ve 

çıkıĢlarla, zirveler ve çôküntülerle dolu idi. Bunun baĢlıca sebebi, taht veraset hukukunun belirli bir 

kurala bağlanmaması idi. Türk h�kimiyet anlayıĢı, tahta çıkmada her hanedan üyesine aynı hakkı 

veriyordu. Bu da her hükümdar değiĢikliğinde taht kavgalarına ve bu kavgalar da devletin 

zayıflamasına, hatta bôlünmesine sebep oluyordu. Bazen bu mücadele Türk devletinin istikl�li ile ilgili 

olmaktaydı. �ünkü bozkır insanı, diğer insanlara gôre hürriyetine ve istikl�line fazlaca düĢkün idi. 

Sebep ne olursa olsun mücadeleyi kaybeden taraf, istikl�li fed� edip egemenlik altına girmektense, 

yerini terk ederek, yeni ufuklara doğru gôç etmeyi tercih ediyordu. Mesel� bôyle bir olay, M.�. 58 

yılında Hun tahtında oturan Ho-han-yeh ile kardeĢi �i-çi arasında meydana gelmiĢtir. Ġç ve dıĢ 

baskılara daha fazla dayanamayan Ho-han-yeh, istikl�li fed� edip, �in h�kimiyetine girerek, 

durumunu kurtarmak istedi. Bu durum Hun devlet meclisinde sert tartıĢmalara yol açtı. Hunlar; istikl�li 

fed� edenler ve etmeyenler olarak ikiye ayrıldılar. Ġstikl�lin fed� edilmesini “gülünç ve utanç verici” 

bulan �i-çi ve taraftarları, �in h�kimiyetini tercih eden Ho-han-yeh taraftarlarına karĢı mücadeleye 

giriĢtiler. Fakat �i-çi ve taraftarları, �in‟in desteğini alan Ho-han-yeh ve taraftarlarına karĢı baĢarılı 

olamadılar ve mücadeleyi kaybettiler. Ġstikl�li fed� etmek istemeyen �i-çi ve taraftarları, Batı 

Türkistan‟a çekilerek, burada bağımsız bir Hun Devleti kurdular (M.�. 54).29 

Siyasî anlaĢmazlıklar yüzünden gôçler, bazen yeni bir Türk devleti kurulurken meydana 

geliyordu. Bôyle durumlarda, yeni devletin h�kimiyetini kabul etmek istemeyen topluluklar, yurtlarını 

bırakıp, baĢka yerlere gôç ediyorlardı. Mesel�, Basmıllar, Karluklar ve Uygurlar 744 yılında birleĢerek, 

Gôktürk iktidarına son verdiler. Yeni devleti, bunlardan Uygur Ġl-teber‟i (=Uygur beyinin unvanı) 

oluĢturdu. Karluk Beyi, yeni devlette “Sol Yabgu” unvanı ile Uygur Kağanı‟nın yardımcısı oldu. Fakat, 

Karlukların büyük kısmı Uygur h�kimiyetini kabul etmediler. Kara ErtiĢ ve Tarbagatay bôlgesindeki 

yurtlarından ayrılarak, Ġli ve �u havzasına gelip yerleĢtiler. 

Aynı Ģekilde bir gôç hareketi de Hazar Devleti kurulurken meydana gelmiĢtir: VII. yüzyılın ikinci 

yarısına doğru Kafkaslar‟ın kuzeyinde bir devlet kuran Hazarlar, Karadeniz‟in kuzeyindeki Bulgar 
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topluluklarını da h�kimiyetleri altına almak istediler. Hazarlar, Bulgarların Onogur (On Ogur=On Oğuz) 

ve Macar kütlelerini kolayca h�kimiyetleri altına aldılarsa da, Kuturgur (Dokur Ogur=Dokuz Oğuz) ve 

Uturgur (Otur Ogur=Otuz Oğuz) kütlelerine h�kimiyetlerini kabul ettiremediler. Bunlardan Kuturgurlar, 

diğer Bulgar topluluklarıyla birlikte bôlgeyi terk edip, Balkanlar‟a inerek, burada Asparuh ônderliğinde 

Tuna Bulgar Devleti‟ni kurdular. Uturgurlar da kuzeye çekilerek, Etil ve Kama nehirleri arasında Etil 

Bulgar Devleti‟ni meydana getirdiler. 

4. Ağır DıĢ ve Ġç Baskılar 

Türk toplulukları bazen karĢı koyamadıkları ağır dıĢ baskılar yüzünden de yurtlarını terk etmek 

zorunda kalıyorlardı. Bu durum, genellikle Türklerin siyasî bakımdan parçalandıkları ve Orta Asya‟ya 

hükmeden güçlü bir Türk devletinin bulunmadığı zamanlara rast geliyordu. Bôyle zamanlarda güçlü 

bir dıĢ baskı ile karĢılaĢan Türk toplulukları, istikl�llerini değil, yurtlarını fed� ediyorlardı. �ünkü onlar, 

ancak üzerinde hür ve bağımsız olarak yaĢayabildikleri toprakları yurt olarak kabul ediyorlardı.30 

�inliler, Kitanlar (Hıtaylar) ve Moğollar çeĢitli tarihlerde Türk toplulukları üzerinde baskılarını 

hissettirerek, onları yerlerinden etmiĢlerdir. Mesel�, �in‟den atılan Moğol kôkenli Kitanlar, 924 yılında 

�tüken bôlgesindeki Kırgız Kağanlığı‟na ağır bir darbe vurdu. Bu darbeden sonra �tüken‟de 

tutunamayan Kırgızlar, ErtiĢ kaynak havzasındaki eski yurtlarına çekildiler. �te yandan Orta Asya‟daki 

Türk toplulukları üzerinde Cengiz Han ônderliğindeki Moğol baskısı daha ağır oldu. Moğolların 

ônünden kaçan Türk boyları, uzun bir gôç hareketine giriĢerek, gelip Anadolu‟ya sığındılar. 

Türk toplulukları, sadece dıĢ baskılara değil, aynı zamanda birbirlerinin baskılarına da m�rûz 

kalıyorlardı. Hatta dıĢ baskılardan çok iç baskılarla meydana gelen gôçün sayısı daha fazla idi. 

�zellikle, Karadeniz‟in kuzeyine, Orta Avrupa‟ya ve Balkanlar‟a olan gôçler, hep Türk topluluklarının 

birbirlerini itmeleri ve yerinden etmeleri sonucunda meydana gelmiĢtir. ġimdi bunları tarih sırasına 

gôre birer birer belirtelim: 

Sabar (Sibir) Türkleri, V. yüzyılın ikinci yarısına doğru Ġli nehri havzasındaki yurtlarında Avarların 

baskılarına m�rûz kaldılar. Bu baskı üzerine yurtlarını terk ederek Kazak bozkırlarına geçen Sabarlar, 

buradaki Ogur (Oğuz) Türklerini batıya sürüp, onların topraklarına yerleĢtiler. Sabarlar, Kazak 

bozkırlarında yarım asır kaldıktan sonra tekrar harekete geçtiler; On-ogurları (On Oğuz) ve Macarları 

batıya iterek, Kafkaslar‟ın kuzeyinde bulunan Etil ve Don nehirleri arasındaki bôlgeye sahip oldular.31 

Sabarlardan sonra aynı baskıya bu defa Avarlar m�rûz kaldılar. Gôktürkler, 552 ve 555 

yıllarında olmak üzere arka arkaya vurdukları iki darbe ile Orta Asya‟daki Avar h�kimiyetine tamamen 

son verdiler. Gôktürk darbesinden sonra Orta Asya‟yı terk eden Avarlar, kendilerine emin bir yurt 

bulabilmek için batı istik�metinde uzun bir gôç hareketine giriĢtiler. 557 yılında Etil (Ġdil) nehrini 

geçerek Kafkaslar‟a ulaĢan Avarlar, Gôktürklerin kendilerini takip ettiklerini duyunca, bu bôlgeden de 

ayrılarak, Orta Avrupa‟nın yolunu tuttular. Karpatların çevrelediği Macar ovalarına gelip yerleĢtiler. 

Avarlar, burada bir devlet kurarak, 805 yılına kadar siyasî varlıklarını devam ettirdiler. 
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Birbirlerini itmek ve yerlerinden çıkarmak suretiyle zincirleme bir gôç hareketi de Peçenek, Oğuz 

ve Kuman Türkleri arasında meydana geldi: Issıg ve Aral gôlleri arasındaki yurtlarında VIII. yüzyıl 

içinde Karluk ve Oğuz Türklerinin saldırılarına uğrayan Peçenekler, Yayık ve Etil nehirleri arasındaki 

bôlgeye çekildiler. Peçenekler, burada da rahat olamadılar; Hazar ve Oğuz Türklerinin baskılarına 

m�rûz kaldılar. Kendilerinden ônceki Türk topluluklarının yaptığı gibi Etil nehrini geçen Peçenekler, 

Macarları batıya iterek, Kuban ve Don nehirleri arasındaki bôlgeye h�kim oldular. 

Türk tarihinin en hazin ve en ağır gôç hareketlerinden birini de Uygurlar yaĢamıĢtır: 821 yılından 

sonra, Uygur Devleti‟nin gücü yıldan yıla, savaĢtan savaĢa gittikçe zayıflıyordu. Buna karĢılık, 

Kırgızların gücü günden güne artıyordu. 839 yılında Uygur ülkesinde, büyük kayıplara sebep olan 

dayanılmaz bir kıtlık meydana geldi. Hayvanların çoğu kırıldı. Ġç huzursuzluk bütün memlekete 

yayılmaya baĢladı.32 �in‟in entrikaları yüzünden kağanlar duruma h�kim olamadılar. Ġsyanlar birbirini 

takip etti. Bu durumu fırsat bilen Kırgızlar, kalabalık kuvvetlerle Uygur topraklarına girdiler; baĢkenti 

(Kara Balsagun) ele geçirdiler; Uygur Kağanı‟nı ôldürdüler. Kırgızların eskiden beri Uygurlara 

duydukları kin, burada korkunç bir katliam Ģeklinde kendisini gôsterdi; halk ağır bir katliama (kıyım) 

t�bi tutuldu (840). 

Kırgız katliamından kurtulabilen Uygur kütlelerinin bir kısmı, Orhun bôlgesinden Kansu‟ya 

kaçarak, Kançov Ģehri merkez olmak üzere burada yeni bir Uygur Devleti kurdu. Sarı Uygurlar adıyla 

anılan bu Türk kütleleri, burada Budizm etrafında yeni bir kültür hareketi baĢlattılar. 

Kırgızların katliamından kaçan ônemli bir Uygur kütlesi de, Doğu Türkistan‟a gelerek, Turfan ve 

BaĢbalık Ģehirlerine yerleĢti. Son Uygur Kağanı‟nın yeğeni olan Mengling‟i kağan seçerek, Turfan 

Uygur Devleti‟ni oluĢturdu.33 

Türk tarihinde, etkisini uzun bir zaman içinde ve geniĢ bir mekanda devam ettirebilen büyük ve 

kapsamlı bir gôç hareketi de, Oğuz Türkleri arasında meydana geldi: X. yüzyılda, Türk dünyasını 

temsil eden büyük Türk topluluklarından biri de Oğuz Türkleri idi. Bu yüzyılda Oğuzların, Hazar denizi 

ile Seyhun nehrinin (Ġnci, Sir Derya) orta yatakları arasındaki sahada bağımsız bir devletleri vardı. 

Aynı yüzyılın ikinci yarısından sonra Oğuz ana kütlesinden iki ayrı kopma oldu. Bunlardan birinci 

bôlük gôç yeri olarak Karadeniz‟in kuzeyini, diğeri de Ġsl�m ülkesini tercih etti. Greklerin “Uz” (Uzoi), 

Rusların “Tork” veya “Torci” (Türk) adını verdikleri birinci bôlük, Hazar denizinin kuzeyinde oturan 

soydaĢları Peçenekleri batıya iterek, onların yerlerine sahip oldu. Burada fazla kalmayan Uzlar, Etil 

nehrini geçerek, Peçeneklerin arkasından Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkırlara yayıldılar (1054). Uzlar, 

Peçenekleri arkadan sıkıĢtırarak, onların Tuna nehrini geçip, Balkanlar‟a inmelerine yol açtılar. Fakat, 

Kiyef Knezliği, Uzların bôlgeye h�kim olmalarına yayılmalarına fırsat vermedi. Kiyef Ģehrine kadar 

ilerlemiĢ olan Uzlar, Ruslar tarafından geri püskürtüldü. Bundan sonra Uzlar, kendi arkalarından 

Karadeniz‟in kuzeyine ulaĢan Kuman Türklerinin baskılarına m�rûz kaldılar. 1065 yılında, 600 bin 

kiĢilik büyük bir kütle halinde Tuna nehrini geçen Uzlar, kollara ayrılarak, Balkanlar‟a dağıldılar. 

Trakya ve Makedonya‟ya kadar uzanan geniĢ bir akın hareketinde bulundular. Uzların bu akın 

hareketi, baĢta Bizans olmak üzere Batı dünyasında büyük korku ve dehĢet uyandırdı. Fakat, bu 
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sırada meydana gelen Ģiddetli soğuklar, Uzlar arasında salgın hastalıkları çıkmasına sebep oldu. Bu 

yüzden onlar, büyük mal ve can kaybına uğrayarak zayıfladılar.34 Bu durumdan yararlanan 

Peçenekler, yılgın ve periĢan bir vaziyette olan Uzların üzerine saldırarak, onları dağıttılar. Bundan 

sonra Uzlar, bir kuvvet olmaktan çıktılar ve bir daha kendilerini toparlayamadılar. 

Peçenek darbesinden sonra Uz kalıntılarının bir kısmı, Kiyef Ģehri çevresine giderek, buraya 

yerleĢti. Balkanlar‟da kalan Uz kalıntıları da, Bizans ordusunda hizmete alındı. Bizans ordularının 

saflarında daha sonra Malazgirt SavaĢı‟na katılan Uzlar, kıyafetlerinden ve konuĢmalarından 

soydaĢları olduklarını anlayarak Selçuklu ordularının saflarına geçip, savaĢın Türkler tarafından 

kazanılmasında baĢlıca rol oynadılar.35 

Uzlardan sonra da bu zincirleme baskılar ve gôçler devam etti. Bu defa Uzların arkasında 

Karadeniz‟in kuzeyine Kuman (Kıpçak) Türkleri geldiler. Kumanlar, Uzları Balkanlar‟a itmekle 

kalmadılar, kendileri de onların arkasından bu bôlgeye indiler. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Avarlar, Peçenekler, Uzlar ve Kumanlar, Karadeniz‟in kuzeyindeki 

bozkır sahalara, Orta Avrupa‟ya ve Balkanlar‟a sahip olarak, Kiyef Knezliği‟ni ve Bizans 

Ġmparatorluğu‟nu baskı altına almıĢlardır. Zaman zaman da Bizans politikasının oyununa gelerek, 

birbirlerini kırmıĢlar ve yok etmiĢlerdir.36 Daha da kôtüsü onlar, askerî alanda gôsterdikleri baĢarıyı 

kimliklerini ve kültürlerini korumakta gôsterememiĢler, yeni kültür çevresi içinde eriyerek, ebediyen 

Türklük dünyasından kopmuĢlardır. 

5. Fetih Arzusu ve Yeni Vatanlar 

Kurma Fikri 

Yeni ülkeler fethetme (açma) arzusu ve bunun tabiî sonucu olarak yeni vatanlar kurma fikri de, 

gôçlerin sebepleri arasında sayılabilir. Zira Türkler, bu arzularını ve fikirlerini gerçekleĢtirebilecek 

hayat tarzına ve vasıtaya sahip idiler. Bu hayat tarzı konar-gôçer bir hayattı; vasıta da at idi. Geçekten 

de Türkler, ziraat yapan toplumlar gibi kendilerini tabiat kuvvetlerinin elinde hiçbir zaman esir 

hissetmemiĢlerdir. Konar-gôçer hayat tarzı onlara cesaret, kuvvet ve büyük bir dinamizm 

kazandırmıĢtır. Ufuklarını da son derece geniĢletmiĢtir. Daha da ônemlisi, onlarda yeni ülkeler 

fethetme ve yeni imk�nlara sahip olma arzusu uyandırmıĢtır. Atın sağladığı sürat ve üstünlük duygusu 

da, onların bu arzularına büyük ôlçüde yardımcı olmuĢtur. Bôylece Türkler, at sayesinde hayret verici 

bir çabuklukla geniĢ fetih ve gôç hareketinde bulunabilmiĢlerdir. Mesel�, Oğuz Türklerinin Anadolu‟ya 

yônelmelerinde, fetih arzusu ve yeni vatan kurma fikri baĢlıca rol oynamıĢtır.37 

C. Mil�ttan �nce Orta Asya‟nın 

DıĢına Yapılan Türk Gôçleri 

Gerek mil�ttan ônceki, gerekse mil�ttan sonraki zamanlarda anayurttan dünyanın ôteki yerlerine 

zaman zaman Türk gôçleri olmuĢtur. Mil�ttan sonraki zamanlarda meydana gelen gôçler hakkında 
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kesin sayılabilecek bilgilere sahip bulunmaktayız. Fakat mil�ttan ônceki zamanlarda olan gôçler, 

belgelerin bulunamaması ve yeterli araĢtırmaların yapılamaması yüzünden henüz aydınlatılamamıĢtır. 

Ancak eski �in, Mezopotamya, Ġran, Hindistan ve Anadolu medeniyetleri üzerinde yapılan 

araĢtırmalarda belirgin Ģekilde Türk kültürünün izine rastlanması,38 Türklerin çok eski zamanlarda bu 

yerlere gôç etmiĢ oldukları hakkında bize ônemli ipuçları vermektedir. Hatta nerede büyük bir devlet 

kurulmuĢsa, orada Türk kültürünün izine rast gelmek mümkündür.39 Bu durum bilim adamlarını ister 

istemez, Sümer, Hitit, �in ve Ġran gibi yerleĢik medeniyetlerin atlı-gôçebe kavimlerle yakından ilgili 

olduğu, onların teĢkil�tçı kabiliyetleri olmadan bu medeniyetlerin ulaĢtıkları yüksek seviyeye asla 

varamayacakları düĢüncesine sevk etmiĢtir.40 

�te yandan, eski diller üzerinde yapılan mukayeseli araĢtırmalarla bu hususta daha kesin ve 

sağlam deliller ortaya konmuĢtur. Mesel�, Sümerce yapı bakımından Türkçenin de dahil olduğu 

“eklemeli” veya “bitiĢken” diller grubu arasında yer almaktadır. Daha da ônemlisi, bu konuda yapılan 

araĢtırmalarla 200-300 kadar Sumerce kelimenin hem ses hem anlam bakımından Türkçe ile ilgisi 

gôrülmüĢtür. Sumerce ile eski Türkçedeki birbirine benzer kelimelerden bazılarını bir ôrnek olarak 

aynen buraya alıyoruz. Burada gôsterilen kelimelerin ilki Sumerce, ikincisi de eski Türkçedir: 

Dingir=Tengri (Tanrı), kapkagag=kapkacak, men=men (ben), sag=sag (sağ, sağlam, iyi), tibira=temür 

(demir), tin=tin (hayat, ruh), giĢ=yıĢ (orman, dağ, ağaç), giĢig=eĢik, gud=ud (ôküz), tir=yir (yer, 

toprak), nigin=yıgın (yığın, küme), zibin=cibin (sivrisinek), urugal=korıgan (mezar), ud=ôd (zaman), 

umuĢ=ukuĢ (anlayıĢ, akıl), agar=agır (ağır), zag=sag (sağ taraf), uĢ=us (akıl, zeka), u=u (uyku), 

ziz=çeç (tahıl yığını), Ģir=yır (Ģarkı, türkü), marun=karınca, dip=yip (ip), dirig=irig (iri, kaba, sert), 

ab=eb (ev), ai=ay, dag=dağ, taĢ, adda=ata, agarın=karın, aĢ=aĢ, ba=bu, Ģu=Ģu, er=er.41 Bu ôrnekleri 

daha da artırmak mümkündür. 

Diller arasındaki benzerlik sadece Sumerce ile Türkçe arasında değil, aynı zamanda Türkçe ile 

Elam, Guti, Hurri ve hatta Bask dili arasında da gôrülmüĢtür.42 Ayrıca, Urartuların dili ile Türkçe 

arasında da yapı bakımından tam bir benzerlik bulunmaktadır. 

Bilim adamlarına gôre, Anav (Anau) kültürü ile baĢta Mezopotamya‟daki Sumer medeniyeti 

olmak üzere Ġndus nehrinin orta havzasında meydana çıkarılan Mohenjo-daro (�lüler tepesi) ve 

Harappa medeniyetleri (M.�. III-II. bin) arasında bir iç bağ bulunmaktadır.43 Bilim adamları bu iç bağa 

bakarak, her iki medeniyetin de aynı soydan gelen veya akraba kavimler tarafından meydana 

getirilmiĢ olduğu kanaatine varmıĢlardır. �te yandan, Kuzey �in‟de kurulan Cov (Chou) Devleti‟nde 

(M.�. 1050-247) at kültürü ve Gôk Tanrı inancının bulunması, güneĢ ve yıldızların kutlu sayılması, 

askerî alanda bazı Türk geleneklerine rast gelinmesi, bu devleti kuran unsurun Türk olduğuna Ģüphe 

bırakmamaktadır.44 Bundan baĢka, doğudan gelip, Anadolu üzerinden Ġtalya‟ya geçen ve milliyetleri 

hakkında bir türlü karara varılamayan Etrüsklerin de bir Türk topluluğu olabileceği, bu hususta yapılan 

bazı araĢtırmalar ve değerlendirmelerle oldukça belirli hale gelmiĢtir.45 Bu hususta kesin hüküm ise, 

Etrüsklerin dilleri tamamen çôzülebildiği zaman verilecektir. 

Yakut (Saka/Saha=KiĢi insan) ve �uvaĢ Türkleri, pek eski çağlarda Türk ana kütlesinden ayrılıp, 
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anayurt dıĢına çıkmıĢ Türk topluluklarıdır. Bunlardan Yakut Türkleri, Kuzey doğu Sibirya tundralarına, 

�uvaĢ Türkleri de Ural dağlarının güney batı eteklerine gelip yerleĢmiĢlerdir. Her iki Türk topluluğu da 

Orta Asya‟nın dıĢına çıkmakla kalmamıĢlar, diğer Türk toplulukları ile kültürel bağlarını da tamamen 

koparmıĢlardır. Bundan dolayı bu Türk topluluklarının dilleri Batı Türkçesinden farklı bir geliĢme 

gôstermiĢtir. Fakat, onlar hem Türkçenin en eski ôzelliklerini hem de eski Türk inancını hemen hemen 

bütünüyle korumuĢlardır. 

M.�. 1700 yıllarından itibaren tıpkı Arî toplulukları gibi Asya kôkenli gôçebe topluluklar da 

Avrupa istik�metinde yayılmaya baĢladılar. Bu toplulukların ilki Kimmerlerdir. Orta Asya‟yı terk ederek 

batıya kayan Kimmerler, Etil ile Dnyeper nehirleri arasındaki bozkır sahaya dağılıp yerleĢtiler. 

Kimmerlerin bu bôlgedeki h�kimiyetleri M.�. VIII. yüzyıla kadar devam etti. Bu yüzyıl içinde doğudan 

Ġskitler tarafından sıkıĢtırılan Kimmerler, yerlerini terk ederek, Kafkaslar üzerinden Anadolu‟ya girdiler 

ve Orta Anadolu‟ya doğru yayıldılar. Kimmerlerin Karadeniz‟in kuzeyindeki yerleri ise, tamamen 

Ġskitlerin eline geçti. Büyük bir topluluk olan Ġskitler, M.�. VIII. ile M.�. II. yüzyıllar arasında Tanrı 

dağlarından Tuna nehrine kadar uzanan geniĢ sahaların tek h�kimi oldular. Hatta onlar, zaman 

zaman Kafkaslar üzeriden Anadolu‟ya girdiler ve Kuzey Suriye‟ye kadar uzandılar. Burada ônce 

Asurlularla, sonra Perslerle mücadele ettiler. Bu savaĢlarda ne Asurlular ne de Persler Ġskitlere karĢı 

üstünlük sağlayabildiler. Ġskitler, M.�. II. yüzyılda doğudan Sarmatların, batıdan Gotların sıkıĢtırması 

sonucunda tarih sahnesinden çekildiler. Ġskitlerin yerini alan Sarmatlar ise, M.S. II. yüzyıla kadar 

Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkırlarda varlıklarını sürdürdüler. 

Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkır sahalar, bu defa batıdan ilerleyen Gotların istil�sına uğradı. 

M.S. 180 yıllarında Baltık denizi çevresindeki yurtlarını terk eden Got kütleleri, doğuya doğru 

ilerleyerek, Karadeniz‟in kuzeyindeki sahalara h�kim oldular. Burada iki gruba ayrılan Gotlar, 

Ostrogotlar (Doğu Gotları) ve Vizigotlar (Batı Gotları) Ģeklinde iki ayrı devlet çatısı altında 

teĢkil�tlandılar. Gotların kuzeyinde Baltık denizinden Ural dağlarına kadar uzanan geniĢ sahalarda da 

Fin-Ugor toplulukları yaĢıyordu. Vistül ile Dnyeper nehirleri arasındaki ormanlık sahalarda ise, dağınık 

bir Ģekilde Slav toplulukları oturuyordu. Bu sırada, her iki topluluk da kültür bakımından çok düĢük bir 

seviyede bulunuyordu. Hatta bu toplulukların teĢkil�tları bile yoktu. Slav topluluklarının kültür 

bakımından geliĢmelerinde, Gotlar ile Hun, Avar ve Bulgar Türklerinin baĢlıca rolü olmuĢtur. 

D. Mil�ttan Sonra Orta 

Asya‟nın DıĢına Yapılan 

Türk Gôçleri 

Mil�ttan sonraki zamanlarda meydana gelen Türk gôçü ve yayılması genellikle iki istikamette 

cereyan etmiĢtir: 1-Güneye doğru, 2-Batıya doğru. 

1. �in‟e ve Hindistan‟a Yapılan 
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Türk Gôçleri 

Güneye olan Türk gôçünün ve yayılmasının iki hedefi vardı. Bunlardan biri Kuzey �in, diğeri de 

Kuzey Hindistan idi. Kuzey �in, aynı zamanda eski çağlardan beri Türk akınlarının hedefi 

durumundaydı. Türkler, Kuzey �in‟e sadece akınlar düzenlememiĢler, burada çeĢitli adlar altında 

devletler de kurmuĢlardır. Mesel�, Kuzey �in‟de Tabgaç (Toba) Devleti‟ni (338-557) kuran bir Türk 

hanedanı idi. IV. yüzyılın ikinci yarısına doğru Kuzey �in‟i ele geçirerek, topraklarını batıda Tarım 

havzasına, güneyde Yang-tse nehrine kadar geniĢleten Tabgaçlar, 2 asırdan fazla süre �in‟in en 

büyük h�kimi oldular. BaĢlangıçta Türklük ôzelliklerini titizlikle korudular. Fakat, ônce mücadele 

ettikleri Budizm‟in etkisinde kalarak, gittikçe gevĢediler. �zellikle, Budizm‟in tesiri ile millî kimliklerini 

kaybederek, devletleriyle birlikte �inlileĢmeye baĢladılar. Daha doğrusu Tabgaç Türklerinin Budizm‟e 

girmelerinden sonra �inlileĢmeleri hızlanmıĢtır. Sonunda kendi soylarının bütün ôzelliklerini tamamen 

kaybedip, yerli halkın içinde erimiĢlerdir. Birkaç nesil sonra da Tabgaç Türklerinin �inlilerden pek belli 

baĢlı farkları kalmamıĢtır. Yani, içine girdikleri toplumun bir unsuru haline gelmiĢlerdir. �inlileĢme 

tamamlanınca da, hanedan Tabgaç adını bırakarak, Wei adını almıĢtır. 

350 yılları dolaylarında Altay dağları çevresindeki yurtlarından ayrılan bir grup Hun kütlesi, 

Güney Kazakistan bozkırlarına gelip yerleĢti. Ak-Hun veya Eftalit adıyla anılan bu Hun kütleleri, 

burada fazla kalmadılar; Afganistan‟ın Toharistan bôlgesine indiler.46 Burada Ġran S�s�nî Devleti ile 

temasa geldiler. S�s�nî Devleti‟nde iktidar kavgalarına karıĢan Ak-Hunlar, bir taraftan Ġran‟daki 

geliĢmelere yôn verirlerken, diğer taraftan bôlgedeki h�kimiyetlerini Kuzey Hindistan‟a kadar 

geniĢlettiler. Fakat, kısa sürede h�kimiyetlerini bütün Orta Asya‟ya yayan Gôktürkler, Ġran S�s�nî 

Devleti ile anlaĢarak, 557 yılında Ak-Hunların siyasî varlıklarına tamamen son verdiler. Ak-Hun 

toprakları iki devlet arasında paylaĢıldı. 

2. Karadeniz‟in Kuzeyine, 

Balkanlar‟a ve Orta Avrupa‟ya 

Yapılan Türk Gôçleri 

Birbirini takip eden dalgalar halinde Türk gôçü ve yayılması asıl batı istik�metinde meydana 

geldi. Türkler, batı istik�metindeki gôçlerinde ve yayılmalarında iki yol kullandılar. Bunlardan biri 

“kuzey yolu”, diğeri de “orta yol” Ģeklinde adlandırılabilir. Kuzey yolunu kullanan Türkler, Karadeniz‟in 

kuzeyindeki bozkırlarda, Balkanlar‟da ve Orta Avrupa‟da h�kimiyet kurdular. Orta yolu kullanan 

Türkler ise, Orta Doğu Ġsl�m ülkelerine h�kim oldular. Daha ônemlisi Bizans‟a ait Anadolu‟yu 

fethederek, burada bir yurt kurdular. 

A. Kuzey Yolu 

Türk gôçleri, genellikle doğu-batı ekseni üzerinde gerçekleĢmiĢtir. Hatta diyebiliriz ki, Türkler 

daima doğudan batıya doğru bir akıĢ içinde olmuĢlardır. Türklerin batıya doğru gôçlerinde ve 
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yayılmalarında en çok kullandıkları yol, Karadeniz‟in kuzeyinden Orta Avrupa‟ya ve Balkanlar‟a ulaĢan 

kuzey yolu olmuĢtur. Hemen belirtelim ki, bu, tesadüfen meydana gelmiĢ bir olay değildir. Bu tarihî 

geliĢmeyi kolaylaĢtıran ve teĢvîk eden bazı temel sebepler vardır. Her Ģeyden ônce Ural dağlarından 

Orta Avrupa‟ya kadar olan Karadeniz‟in kuzeyindeki sahalar, Orta Asya‟daki bozkırların tabiî bir 

uzantısı durumundadır. Daha doğrusu burası bitki ôrtüsü ve iklimiyle Türklerin kendilerine has hayat 

tarzlarını sürdürmeye son derece elveriĢli bir bôlge idi. Bu durum hiç Ģüphesiz Türk gôçlerini ve 

yayılmasını teĢvîk eden ônemli bir faktôr olmuĢtur. �te yandan, bu yôn ve bu yol üzerinde Türklerin 

ônüne aĢamayacakları tabiî bir engel veya �in, Ġran ve Bizans gibi yerleĢik medeniyete sahip büyük 

bir devlet çıkmamıĢtır.47  

�in, Ġran ve Bizans engelinin Türkleri ne kadar uğraĢtırdığı gôz ônüne alınırsa, bu durumun Türk 

gôçlerini ve yayılmasını ne kadar kolaylaĢtırmıĢ olduğunu anlamak zor değildir. Eğer bu yônde 

Türklerin ônüne yerleĢik medeniyete sahip güçlü bir devlet çıksaydı, Türk gôçleri ve yayılması bu 

kadar kolay olmayabilirdi. Gerçekten de Ural dağlarından Doğu ve Batı Roma topraklarına kadar 

uzanan Karadeniz‟in kuzeyindeki bütün sahalar, eskiden beri gôçebe toplulukların yaĢadıkları ve 

birbirleri arasında zaman zaman el değiĢtirdikleri bir bôlge idi. Türklerin bu toplulukları yenmeleri, 

buradan sürmeleri veya itaat altına almaları pek zor olmamıĢtır. 

Türk topluluklarına kuzey yolunu açan Hun Türkleridir. Orta Asya‟daki siyasî h�kimiyetlerini 

kaybeden Hun boyları, Kazakistan bozkırlarında toplanmıĢlardır. Hun kütleleri, 350 yıllarında 

teĢkil�tlarını tamamlamıĢ olmalılar ki, batı yônünde topluca harekete geçtiler. Etil nehrini geçen 

Hunlar, 374 yılında ilk defa Avrupa‟nın ufkunda gôründüler. Bundan sonra Hun gôçü batıya doğru 

süratle geliĢmeye baĢladı. Karadeniz‟in kuzeyindeki Ostrogot ve Vizigot h�kimiyetleri büyük Hun gücü 

karĢısında arka arkaya çôktü. Bu durum Got kütleleri arasında büyük bir korku ve panik yarattı. Daha 

da ônemlisi, Hun ordularının yarattığı korku ve panik, “Kavimler Gôçü” adı verilen genel bir harekete 

sebep oldu (375). Romalıların “barbar” olarak niteledikleri bu kavimler, bir taraftan Hunlar hakkında 

korkunç rivayetler uydururlarken, diğer taraftan da birbirlerini iterek, yerlerinden oynatarak kaçıĢmaya 

baĢladılar. Kalabalık Got kütleleri ve bunların ônlerine kattıkları kütleler, emin bir sığınak bulmak için 

kendilerini Roma topraklarına attılar. Bu kütlelerin Roma topraklarına sığınmalarıyla kavimler gôçü 

durmadı; bunlar, Trakya‟dan baĢlayarak, Fransa, Ġspanya, Kuzey Afrika ve Britanya‟ya kadar olan 

geniĢ Roma topraklarını alt üst ettiler ve birçok olaya sebep oldular. �nlerine çıkan Roma ordularını 

arka arkaya yendiler. Romalılar, kendilerini ancak Hunlardan sağladıkları destek kuvvetlerle 

koruyabildiler. 

Hunların baĢlattığı kavimler gôçü hem Türk hem de Avrupa tarihi bakımından ônemli 

geliĢmelere yol açtı. Bu geliĢmeleri Ģu Ģekilde ôzetleyebiliriz: 

1-) Gotlarla birlikte kavimlerin Avrupa‟dan Asya‟ya doğru olan yayılmaları ve gôçleri Hunlarla 

birlikteAsya‟dan Avrupa‟ya olmak üzere birden yôn değiĢtirdi. Hunların açmıĢ olduğu “kuzey yolu”, 

kendilerinden sonra gelen Avarlar (VI. yüzyılın ortaları), Bulgarlar (VII. yüzyılın ikinci yarısından 

sonra), Peçenekler, Uzlar (Oğuzlar) ve Kumanlar/Kıpçaklar (IX-XI. yüzyıllar arası) gibi Türk 
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toplulukları tarafından defalarca kullanıldı. Tıpkı Hunlar gibi onlar da ônce Karadeniz‟in kuzeyindeki 

bozkırlara, Orta Avrupa‟ya ve Balkanlar‟a h�kim oldular. Buralarda güçlü siyasî teĢekküller meydana 

getirerek, Bizans ve Roma Devletleri ile Kiyef Knezliği‟ni baskı altına aldılar. Fakat, bütün bu Türk 

topluluklarının sonu, hep Türklük dünyasından sonsuza dek kopmak oldu. Hemen hemen hepsi de 

içine girdikleri kültürlerin etkisi altında kalarak, millî varlıklarını ve kimliklerini kaybettiler. Sonunda, 

içine girdikleri toplulukların bir parçası haline geldiler. Geriye tarihî hatıralarından baĢka bir Ģeyleri 

kalmadı. 

2-) Doğuda �in, Türk akınları ve yayılmaları karĢısında dünyanın en büyük savunma sistemini 

kurup reformlar yaparken,48 Batı‟daki kavimler ya Hunlar ile diğer Türk topluluklarının h�kimiyeti 

altına girmekten ya da onların ônünden kaçmaktan baĢka çare bulamamıĢlardır.49 

3-) Kavimler Gôçü, dünyanın en büyük devletlerinden biri olan Roma Ġmparatorluğunu 

temelinden sarsmıĢtır. Bu hareket, ônce Roma Ġmparatorluğu‟nun ikiye ayrılmasını (395), sonra 

bunlardan Batı Roma Ġmparatorluğu‟nun yıkılmasını hızlandıran baĢlıca olay olmuĢtur (476).50 Bazı 

tarihçiler Roma Ġmparatorluğu‟nun ikiye ayrılmasını, bazıları da Batı Roma Ġmparatorluğu‟nun 

yıkılmasını Eski �ağ‟ın sonu, Orta �ağın baĢlangıcı olarak kabul etmiĢlerdir. 

4-) Kavimler Gôçü, ôzellikle Avrupa‟nın etnik yapısının değiĢmesine yol açan ônemli bir olay 

olmuĢtur. Hunların ônünden kaçarak Batı Avrupa‟da toplanan kavimler, burada karıĢıp kaynaĢarak, 

yeni topluluklar oluĢturmuĢlardır.51 Bundan dolayı, bugünkü Avrupa‟nın etnik temeli Kavimler Gôçü 

sonunda atılmıĢtır denilebilir. 

B. Orta Yol 

Orta yol üzerinden yapılan gôçlere ve yayılmalara gelince, bu yol tarihin çeĢitli dônemlerinde 

Türkler tarafından defalarca zorlandı. Fakat Ġran‟da bulunan güçlü devletler bir türlü yıkılıp aĢılamadı. 

VI. yüzyıl içinde doğudan Gôktürklerin, batıdan da Bizans‟ın sıkıĢtırmaları sonucunda oldukça zayıf 

düĢmüĢ olan Ġran S�s�nî Devleti, Araplar tarafından tamamen çôkertildi (Kadisiye SavaĢı, 636; 

Nihavend SavaĢı, 642). Bôylece Türk topluluklarına yeni bir yol daha açıldı. “Orta yol” adı verilen bu 

yol, Türklük için en hayırlı yol oldu. �ünkü �in‟e, Hindistan‟a, Balkanlar‟a ve Orta Avrupa‟ya giden 

Türk toplulukları, içine girdikleri çevrede gittikçe eriyerek millî kimliklerini tamamen kaybetmelerine 

karĢılık, “orta yolu” takip ederek Orta Doğu Ġsl�m ülkelerine h�kim olan ve Anadolu‟yu fethedip, 

burada yeni bir vatan kuran Türk toplulukları, hem siyasî istikl�llerini hem de millî kültürlerini bütünüyle 

korudular.52 

Türklerin topluca Ġsl�m dinine ve medeniyeti çevresine girmeye baĢladıkları X. yüzyılda, Türklük 

dünyası siyasî bakımdan tamamen parçalanmıĢ, Türk toplulukları da birbirleriyle mücadele eder 

durumdaydı. Daha doğrusu, bu yüzyılda, Orta Asya‟nın tamamına ve Türk topluluklarının hepsine 

birden hükmeden bir Türk devleti bulunmuyordu. Türklük dünyasındaki sonu gelmez iç mücadeleler 

de, zaman zaman Türk topluluklarının bôlünmelerine ve gôç etmelerine yol açıyordu. �ünkü, 

mücadeleyi kaybeden taraf, genellikle kendisine yeni bir yurt aramak zorunda kalıyordu. BaĢka bir 
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ifade ile onlar, istikl�llerini değil, yurtlarını feda ediyorlar ve üzerinde hür olarak yaĢayabilecekleri yeni 

bir yurt arayıĢına çıkıyorlardı.  

Yeni yurt arayıĢı için yapılan gôçler, Orta Asya‟nın içinde herhangi bir bôlgeye olabileceği gibi, 

Orta Asya‟nın dıĢında baĢka ülkelere de olabilmekteydi. X. yüzyılda, Orta Asya‟da Türk gôçlerinin 

hemen hemen tek bir istik�meti vardı; o da batı idi. Daha ônce belirttiğimiz gibi, batıya, yani 

Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkırlara, Orta Avrupa‟ya ve Balkanlar‟a olan Türk gôçleri Hunlardan beri 

devam ediyordu. XI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren buna bir de Ġsl�m ülkeleri üzerinden Bizans‟a ait 

Anadolu eklendi. 

Biraz yukarıda belirtildiği gibi, X. yüzyılın ikinci yarısına doğru Oğuz ana kütlesinden kopan ikinci 

bôlük, gôç yeri olarak, Ġsl�m ülkelerine yônelmiĢtir. Bu bôlüğün baĢında Oğuzlar Devleti‟nde sübaĢı 

olan Selçuk bulunuyordu. Burada bir soru ortaya çıkmaktadır. O da Ģudur: Selçuk, gôç yeri olarak, 

niçin daha ônceki soydaĢları gibi Karadeniz‟in kuzeyini değil de, halkı Müslüman olan bir uç Ģehrini 

(Cend) tercih etmiĢtir? Burada hemen belirtelim ki, Karadeniz‟in kuzeyini kullanarak, batıya giden Türk 

toplulukları ne kadar teĢkil�tlı ve ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, Bizans engeline çarparak 

dağılıyorlar veya Bizans politikasının oyununa gelerek, birbirlerini imha ediyorlardı.53 Aradan geçen 

uzun veya kısa bir süre sonra da millî kimliklerini ve varlıklarını bütünüyle kaybediyorlardı. Selçuk, 

büyük bir ihtimalle soydaĢlarının bu �kıbetini duymuĢ olmalıydı. �stelik bu tarafta, Selçuk‟un ônünde 

savaĢ gücüyle aĢamayacağı büyük bir engel olan Hazarlar Devleti bulunuyordu. Ayrıca, bu sırada 

Oğuzlar arasında büyük bir Hazar korkusu vardı.54 

Diğer taraftan, bir buçuk asırdan beri Ġsl�m devletinin (Abbasiler) hizmetine giren Türklerin Ġsl�m 

ordularında yüksek mevkilere çıktıkları ve büyük baĢarılar elde ettikleri duyulmakta ve yayılmaktaydı. 

Yine çoktan beri Türkler ile Müslümanlar sınır komĢusu idiler. Aralarında son derece canlı ticarî 

iliĢkiler cereyan etmekteydi. �zellikle, Harezm ve Cürcan (Gürgan), Oğuzların alıĢ veriĢ yaptıkları 

Ġsl�m ülkelerinin baĢında geliyordu.55 Bôylece Oğuzlar, ôzellikle Selçuk, Ġsl�m dininin ve 

medeniyetinin üstünlüğünü yakından tanıma fırsatı bulmuĢtur. Ayrıca o, kendi devletine karĢı 

baĢlattığı mücadeleyi, sonuna kadar devam ettirtmek azminde ve kararındaydı. ĠĢte, bütün bu 

sebepler, Selçuk‟un baĢında bulunduğu Oğuzların Ġsl�m dünyasını tercih etmelerinde baĢlıca rol 

oynamıĢtır. 

Burada bir de Ģu soruya cevap vermemiz gerekmektedir: X. yüzyıldan itibaren büyük kütleler 

halinde Ġsl�m dinine ve medeniyetine girip, Anadolu‟yu fethederek burada yeni bir vatan kuran 

Türkler, çeĢitli ülkelere giden soydaĢlarının �kıbetinden kendilerini nasıl kurtarıp, bugüne kadar millî 

kimliklerini ve kültürlerini korudular? Hemen belirtelim ki, bu tarihî gerçeğin bir değil, birçok sebebi 

bulunmaktadır. Bu sebepler Ģu Ģekilde açıklanabilir: 

Kütlelerin topluca kimlik değiĢtirmelerinde din ve dil unsurunun baĢlıca rolü vardır. Burada 

hemen belirtelim ki, içinde yaĢadıkları coğrafyadan ayrılmayan topluluklarda dil değiĢtirme olmadığı 

müddetçe, din değiĢtirme kimlik değiĢikliğine yol açmamaktadır. Mesel�, Farslar Ġsl�m dinine girdikleri 
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halde dillerini değiĢtirmedikleri için millî kimliklerini ve kültürlerini korumuĢlardır. Halbuki, Ġsl�m dinine 

giren Kuzey Afrika toplulukları dillerini koruyamadıkları için millî kimliklerini kaybedip, 

AraplaĢmıĢlardır. �te yandan, Orta Asya‟nın dıĢına çıkan Türkler için kimlik değiĢtirme genellikle din 

değiĢtirme ile baĢlamıĢtır. Mesel�, Tabgaçlar ile Tuna Bulgarlarında durum tamamen bôyledir. 

Bunlardan Tabgaçlar Budizm‟e girerek �inlileĢmiĢ,56 Tuna Bulgarları da Hıristiyanlık dinine girerek 

SlavlaĢmıĢtır. Fakat bu hususta Türkiye Türklerinin durumu tam bir istisna teĢkil eder ki, iĢte bizim de 

üzerinde durduğumuz asıl konu budur. 

X. yüzyıldan itibaren büyük kütleler halinde Ġsl�m dinine giren bugünkü Türkiye Türklerinin 

ataları, XI. yüzyılın ikinci yarısına doğru kurdukları Selçuklu Devleti ile Orta Doğu Ġsl�m dünyasına 

tamamen h�kim oldular. Hemen belirtelim ki, Selçuklu Türkleri, Orta Doğu Ġsl�m dünyasındaki siyasî 

üstünlüklerine denk bir üstünlüğü kültürel alanda kuramadılar. Onlar, kendi dillerinde, millî ve manevî 

değerleri yaĢatacak ve geliĢtirecek millî bir edebiyat meydana getiremediler. Sarayda, orduda ve 

kendi aralarında Türkçe konuĢmalarına rağmen, edebiyatta, tarih yazıcılığında ve yerli halkı idare 

etme zaruretinden dolayı da resmî yazıĢmalarda Farsçayı, ilimde de Arapçayı kullandılar. Bu 

vaziyette, Selçuklu Türklerinin Orta Doğu Ġsl�m dünyasında siyasî h�kimiyetleri devam etseydi bile 

uzun süre millî kültürlerini ve kimliklerini korumaları mümkün olamazdı. H�kim kültürler karĢısında 

Türk kültürü varlığını koruyamazdı. Türk toplulukları da büyük ôlçüde FarslaĢır ve AraplaĢırdı. Nitekim 

Fars ve Arap coğrafyasında kalan Türklerin �kıbetleri hep bôyle olmuĢtur. 

XI. yüzyılın ikinci yarısından sonra yukarıdaki tehlikeli geliĢmeyi ônleyecek tarihî bir olay 

meydana geldi. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile anavatan Orta Asya‟dan binlerce kilometre 

uzaklıkta Türklüğün ônüne yeni ve ebedî bir yurt açıldı. Zira Türkler, bu zaferden sonra 5-10 sene 

içinde Anadolu‟nun büyük bir kısmını fethedip, burayı vatan haline getirmeye baĢladılar. Daha da 

ônemlisi burada, Türk varlığını kôkleĢtirecek ve devamlı kılacak birçok siyasî teĢekküller meydana 

getirdiler. Bunların en ônemlisi hiç Ģüphesiz Türkiye Selçuklu Devleti‟dir. Fakat Türkiye Selçukluları 

da, hiç de zorlayıcı bir sebep olmadığı halde kültür politikasında Büyük Selçukluların yolunu izlediler. 

Yine devlet hayatında, edebiyatta, tarih yazıcılığında ve ilimde Farsça ve Arapça h�kim dil oldu. Bu 

yanlıĢ kültür politikasına ilk tepki Anadolu Türkmen Beyliklerinden geldi. 1277 yılında yanına aldığı 

Selçuklu ġehzadesi Gıy�seddin (Al�eddîn) Siy�vuĢ ile Türkiye Selçuklu Devleti‟nin merkezi Konya‟yı 

ele geçiren Karamanoğlu Mehmed Bey, burada adı geçen Selçuklu Ģehzadesini tahta çıkarıp, kendisi 

de onun veziri olduktan sonra ilk icraatını kültürel alanda yaptı. Mehmed Bey‟in bu kültürel faaliyeti 

“Divanda, derg�hta, barg�hta, mecliste ve meydanda Türkçeden baĢka dil kullanılmayacak”57 

Ģeklinde yayınladığı bir ferman idi. Mehmed Bey bu fermanla devleti ve toplumu yabancı kültürlerin 

boyunduruğu altından kurtarıp, Türkçeyi devlet ve toplum hayatında h�kim kılmak istedi. Ancak o, 

kendi fermanını kendi devrinde bile uygulama fırsatı bulamadı. Gerçekten de Karamanoğlu Mehmed 

Bey‟in Dîv�nı‟ndan çıkarak günümüze ulaĢmıĢ hiçbir Türkçe resmî belge bulunmamaktadır. Buna 

rağmen bu ferman etkisiz kalmadı; Türk kültür tarihinde çığır açıcı bir rol oynadı. Her Ģeyden ônce bu 

ferman, Selçukluların yerini alan Anadolu Türkmen Beyliklerinde büyük ôlçüde Türkçeye dônüĢ 

hareketini baĢlattı. Türkçeye dônüĢ hareketi de, millî kültürün kaynağı olan millî edebiyatın 
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doğmasında ve geliĢmesinde baĢlıca rol oynadı. Gerçekten de Anadolu Türk beyleri, kendi 

çevrelerinde topladıkları ediplere ve bilginlere Farsça ve Arapçadan birçok eseri Türkçeye tercüme 

ettirdikleri gibi, onlara Türkçe ile eserler de yazdırdılar.58 

Türkçeyi devlet ve toplum dili olarak kullanan Osmanlılardır. Osmanlılarda bütün resmî 

yazıĢmalarda, edebiyatta ve tarih yazıcılığında Türkçe kullanılmıĢtır. 

Bu hususta Ģu hükme varıyoruz: Anadolu‟yu fethederek, burada yurt tutan Türkler, din ve 

medeniyet değiĢtirmelerine rağmen dillerini değiĢtirmemiĢler ve onu korumasını bilmiĢlerdir. Aksi 

takdirde ana yurdun dıĢına çıkan diğer soydaĢları gibi onların da, millî kimliklerini ve kültürlerini 

korumaları mümkün olmayabilirdi. Zira Türkiye Türkleri, Fars ve Arap coğrafyalarından ayrıldıkları 

halde bile, dillerini Fars ve Arap kültürlerinin tesirinden tamamen kurtaramamıĢlardır. 

Anadolu‟da Türk kimliğinin ve kültürünün korunmasında Ġsl�m dini de müspet bir rol oynamıĢtır. 

�ünkü, Anadolu bir Hıristiyan ülkesi idi ve burada Grek ve Roma kültürü ile bütünleĢmiĢ Hıristiyanlık 

dini h�kimdi. Eğer Türkler Ġsl�m dinine girmeden bu ülkeye gelselerdi, Karadeniz‟in kuzeyinden 

Balkanlar‟a ve Orta Avrupa‟ya giden soydaĢları gibi HıristiyanlaĢmaları kaçınılmaz olurdu. �te 

yandan, Ġsl�m dini en mükemmel ve en son din olduğu için bu dine giren topluluklarda diğer semavî 

din mensuplarında olduğu gibi tekrar yeni bir din ihtiyacı ve arayıĢı hiçbir zaman olmamıĢtır. Zira, 

Alman kôkenli Rus Bilgini Barthold‟un da tespit ettiği gibi, tarihte Ġsl�m dinine girip de, daha sonra bu 

dini bırakarak baĢka bir dine geçen hiçbir topluluk gôrülmemiĢtir.59 Bu tarihî gerçeğin en açık ôrneğini 

Anadolu‟da gôrmek mümkündür. Gerçekten de, eksik ve üstelik bozulmuĢ bir dinin mensupları olan 

Anadolu‟nun yerli halkının, en mükemmel ve en son din olan Ġsl�m dinine mensup Türkleri din 

bakımından etkilemeleri hiçbir zaman sôz konusu olmamıĢtır. �stelik Ġsl�m dini, Anadolu‟da Türkler ile 

yerli halkın karıĢıp kaynaĢmasını ônleyici bir rol oynamıĢtır. Bundan dolayı Anadolu‟nun Hıristiyan 

yerli halkı ile Müslüman Türk toplumu hiç karıĢmadan kültürlerini koruyarak günümüze kadar 

getirmiĢlerdir. 

Anadolu‟nun coğrafî durumunun da, buradaki Türk varlığının yerleĢmesinde ve kôkleĢmesinde 

ônemli bir katkısı bulunmaktadır. Bilindiği gibi, Anadolu‟nun üç tarafı aĢılması son derece güç tabiî 

engellerle, yani denizlerle çevrilidir. Tek çıkıĢ noktası olan Boğazlar da yerleĢik bir medeniyete sahip 

Bizans Devleti tarafından tutulmakta idi. Eğer burada ônlerine denizlerle Bizans engeli çıkmasaydı, 

Türkler boğazları kolayca aĢıp, Balkanlar‟a ve Avrupa‟nın içine doğru dağılarak, bu geniĢ coğrafyada 

kendilerini kaybedebilirlerdi. Nitekim Karadeniz‟in kuzeyinden Balkanlar‟a ve Orta Avrupa‟ya inen 

Türklerin �kıbetleri hep bôyle olmuĢtur.  

�te yandan Bizans‟ın üç asra yakın bir süre ile Boğazları tutması, Türklüğün hayrına olmuĢ, 

devamlı batıya doğru bir akıĢ içinde olan Türklerin Anadolu‟da yerleĢmelerini ve kôkleĢmelerini 

sağlamıĢtır. Bu arada Anadolu, devamlı Orta Asya‟dan ve Ġsl�m ülkelerinden gelen gôçlerle kendisini 

Türk nüfusu bakımından güçlendirmiĢtir. 
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Ġlk Orta Asya Sakinlerinin Göç Süreçleri / Dr. Abdülhalık Aytbayev [s.664-
671] 

�zbek Bilimler Akademisi / �zbekistan 

Orta Asya‟da eskiden çeĢitli halklar yaĢamıĢtır. Onların arasında Türk halklarının geniĢ 

hudutlara sahip olarak Orta Asya‟nın tüm ülkelerinden çok eskiden gôç ettikleri bilinmektedir. Bununla 

birlikte onların bir yerden ikinci bir yere ilerleme durumu (migrasyon süreçleri) devamlı olmuĢtur. 

Mezkur halkların kendi yaĢadığı meskenlerini değiĢtirmelerinin nedeni çeĢitlidir. Onların en 

ônemlilerinden birisi iklim değiĢmesidir. Hava durumu değiĢmesiyle ortaya çıkan halkların gôç süreci 

çok az araĢtırılmıĢ meselelerden biridir.  

Bitkiler dünyası araĢtırıcıları, toprağı inceleyen eski çağ bilginleri, iklimin değiĢmesiyle ortaya 

çıkan kumluklar, Karakum ve Kızılkum çôllerinin oluĢum sürecini araĢtırırlarken kazı yerlerindeki 

zemin katın birbirinden farklı olduğunu, bunun doğrudan doğruya hararetin değiĢmesiyle ilgili olduğu 

gibi ilginç bir gerçeği fark ettiler. AraĢtırma sonucunda kuru ve sıcak iklim ile serin ve nemli iklimin 

dônem dônem yer değiĢtirdiği belirlendi.1 �zellikle, mezkur mesele üzerinde Kuzey-Batı Hindistan 

bôlgelerinde çalıĢan G. Singh kendi araĢtırmalarında ônemli sonuçlara varmıĢtır.  

G. Singh‟in elde ettiği bilgilere gôre, sôzü geçen bôlgelerde bundan 10-11 bin yıl ônce sıcaklık 

yüksek olmuĢtur. M.�. 8 bin yılından 1750 yıllarına kadar iklim serin ve nemli olmuĢtur. Ondan sonra 

yine sıcaklık yükselerek M.�. 500 yıllarına geldiğinde havanın çok ısındığı biliniyor. AraĢtırıcının 

vardığı sonuca gôre, miladi 4.-5. yy.‟lara gelindiğinde ılımanlaĢan iklim, bugüne dek çok değiĢmeden 

kalmıĢtır.2 G. Singh‟in mezkur hulasası Orta Asya‟da ortaya çıkan tarihi olaylara çok uygun düĢüyor 

AraĢtırıcılar, insanın ilk var olduğu bôlgeler konusunda genel bir gôrüĢe varamamıĢ olsalar bile, 

Orta Asya‟da eskiden insanların yaĢadığını tasdik ediyorlar. �ünkü, burada bulunan “Fergane 

insanı”,3 Alt Paleolitik Dônemi‟ne ait medeni yadig�rlar ve orta paleolitik dônemine ait Baysun dağının 

TeĢiktaĢ Mağarası‟ndan bulunan çocuk kemiği,4 yine KaĢgar etrafında bulunan �st Paleolitik “ArtuĢ 

insanı”nın taĢa dônüĢen kafa kemikleri5 bu bôlgenin çok eskiden insanların yaĢadığı bir yer olduğunu 

gôsteriyor.  

Orta Asya mıntıkasının canlıların ilk yaĢadığı bôlgelerden biri olduğunu6 neft (petrol) stoklarının 

zenginliği de gôstermektedir. Ġlk paleolitik dônemindeki buzulların kuzeyden güneye ilerlemesi 

neticesinde kuzeyde soğuğa uyum sağlayamayan canlılar ve insanların bir kısmı, o dônemde yaĢam 

için nispeten uygun olan Orta Asya‟nın orta ve güney bôlgelerine yerleĢmiĢ olabilirler. AraĢtırmalara 

gôre, zeminin 20° ve 40° parallellerinde ağır doğal Ģartlarda yaĢamıĢ insanlar Pleistosen hem de 

Holosen (soğuk iklim-buz çağı) dôneminin sonlarında hayvancılık ve çiftçilik yaparak ilk insanlık 

toplumuna esas oluĢturmuĢlardır.7 Soğuk iklim çağında mezkur mıntıkadaki dağların da kalın buzla 

kaplı olduğu bellidir.8 Ama, bu dağların çevresindeki Gobi, Taklamakan, Kızılkum ve Karakum çôlleri 
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ve etrafı insanların yaĢayabilmesi için uygun yerler olduğu malumdur. Bu durum aynen Tarım Vadisi, 

Cungarya (YarıĢ) ve Turfan-Kumul düzlüğünde de gôze çarpıyor.9 Sonraları havanın ısınması ve 

buzların erimesiyle ağır Ģartlara uyabilen insanlar, çôller etrafındaki vadileri cennete 

dônüĢtürmüĢlerdir. Bu ise Orta Asya‟nın o çağda 40° paralelde yerleĢen bôlgeleri insanların kalabalık 

olarak meskun bulundukları yerlerden biri olduğunu gôsterir. Neticede, bu çôllerin çetin doğal Ģartları, 

ortak bir kültür oluĢmasına ortam yaratmıĢtır. Herhalde, daha �st Paleolitik �ağı‟nda bu bôlgelerde 

aynı dilli etnik grup, yani, Türk halkının Ģekillenmesine esas olmuĢtur.  

Rus arkeologları, Batı Türkistan‟ı çok iyi araĢtırmıĢlardır. Onlar eski kültür ocaklarından sayılan 

�zbekistan ve Türkmenistan bozkırlarında  ve kumlu çôllerinde de insanlar yaĢadığına dair bilgiler 

sunuyorlar. G. Singh cetveline uygun olarak, �zbekistan‟da bundan 12-15 bin yıl ônce havanın 

ısınması sonucunda insanlar acı, ağır günlerle karĢılamıĢtır. Su kaynaklarının kuruması sonucu bitki 

aleminin kesin kısalması, hayvanat �leminin kırılmasına ve azalmasına sebep olmuĢtur.10 Bununla 

beraber, M.�. 3000 yıllarının sonu 2000 yıllarının baĢlarında iklimin ılımanlaĢması sonucunda yine 

Kızılkum hududundaki gôllerin çevrelerinde insanların nispeten daha çok yaĢamıĢ olduğu belirtilmiĢtir. 

Ancak, M.�. bin ve miladi bin yıllar arasında mezkur bôlgede nüfusun kesin azaldığı sôyleniyor.11 

AĢağı-yukarı 15-20 bin yıl evvel iklimin kesin değiĢmesinin ilk ônce Orta Asya‟nın en ağır doğal 

Ģartlara sahip bôlgesi olan Tarım Vahası‟nda ortaya çıktığı bellidir. Orta Asya dağlarındaki buzullar 

eriyip dağ suları azalınca dôrt tarafı dağlarla çevrili Taklamakan �ôlü geniĢlemeye baĢlamıĢtır.12 

Sonuçta, bu durumun insanların yaĢam tarzının ciddi olarak değiĢmesine sebep olduğu aĢikardır. 

Künçi nehrinin dolaylarında M.�. 6412±117 yılından ônce13 yaĢadığı tahmin edilen mumyalanmıĢ 

kadın cesedi bulunmuĢtur. �lünün yanına o dünyada yemesi için sepete et ya da baĢka yiyecekler 

konulmadan sadece buğday konulmuĢtur. Demek ki, mezkur bôlgede yaĢamıĢ kavimlerde M.�. 4 bin 

yıllarında çiftçilik ürünleri en ônemli yaĢam kaynağı olarak değerlendirilmiĢtir. Yani, G. Singh 

cetvelinde kaydedilen 10-11 bin yıl ônce ortaya çıkan doğal afetten sonra insanların sadece çiftçilikle 

meĢgul olanları yaĢamını sürdürebilmiĢtir. 6412 yıllık cesedin bize kadar bozulmadan ulaĢması 11 bin 

yıl ônce ortaya çıkan sert kurak iklimin devamlı korunması sonucudur. Demek ki, Tanrı Dağı‟nın 

güneyindeki çiftçiliğe uyanlar kendi yerlerinde kalmıĢlardır. Diğerleri dôrt tarafa gôç etmeye mecbur 

olmuĢtur.  

G. Singh cetvelinde 10-4 bin yıl ônce biraz ılımanlayan hava 2 bin yıl sonra yine ısınmaya 

baĢlamıĢtır. Bu dônemde Taklamakan �ôlü etrafındaki eski Krurona Devleti‟nin14 hududu ve Miran, 

Niya, �erçen, Keriya, Akspil, Kusan, ġehriyar, �adır gibi Ģehirler ve onun çevresindeki Ģehir ve kôyler 

kum altında kalmıĢtır.15 Miladi 3-4 yy.‟lara geldiğinde ise mezkur yerlerdeki su kaynakları tamamen 

kurumuĢtur. �oğunluk Ģehirlerin yerinde kumlu tepeler oluĢtuğundan insanlar baĢka yerlerde sığınak 

bulmuĢlardır. Sôzü geçen insanların kuzeye, doğuya, güneye ve batıya ilerledikleri hakkında Zeki 

Velidi Togan,16 Mehmet Emin Buğra,17 Turgun Almas18 ve baĢkaları fikir bildiriyorlar.  

Yeryüzünde iklimin kesin değiĢmesinin ilk olarak Sahra-i Kebir‟de olup bittiği biliniyor. ĠĢbu 

mıntıkada yaĢayan insanların iklime uymak için çaba harcaması ilk defa büyük bir kültürün doğmasına 
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neden olmuĢtur. AraĢtırıcılar, iklim değiĢmesi neticesinde gôçebelerin ilk gôründüğü bôlgeler 

konusunda “Arap Yarımadası ve Hazar Denizi‟nin doğusundan ta Büyük Hingan Dağlarının doğusuna 

kadar olan hudutlar olmuĢtur” Ģeklindeki iki gôrüĢ olduğunu belirtmektedir. Onun kuzey hudutları 

orman-steplere kadar, güneyi Merkezi Ġran Dağları ve Süleyman Dağı‟yla sınırlandığı tahmin 

olunuyor.19 Mezkur tahlilde Türkistan halklarının kuzeyde ve doğuda ta Hingan Dağı‟nın doğusu yani 

�in Denizi‟ne kadar vardıkları sôyleniliyor.  

Kadim insanların Türkistan‟ın güneyinden kuzeye gôçtükleri konusundaki gôrüĢü tasdik etmede 

ünlü Eski �ağ tarihçisi Aleksey Pavloviç Okladnikov‟un Moğolistan‟ın Hoyt-Senher mağarasındaki 

taĢa çizilmiĢ resimler üzerinde yaptığı araĢtırma ayrıca ônem taĢıyor.  

A. P. Okladnikov, Moğolistan‟ın Hoyt-Senher Mağarası‟ndaki �st Paleolitik �ağı‟na ait (35 bin 

yılından 10 bin yılına kadar) ilkel insanların çizdiği resimleri araĢtırarak dikkate değer bir sonuca 

ulaĢıyor.  

O iĢbu mağara resimlerini Pamirdeki yani Tacikistan‟ın Margab kôyünden 40 km. güney batıda 

yerleĢen mağarada bulunan duvar resimleriyle karĢılaĢtırarak Moğolistan‟ın Hoyt-Senher 

Mağarası‟ndaki resimlerin Pamirdeki resimlere nazaran daha zengin ve yüksek derecede ustalıkla 

yapıldığını vurguluyor. Bilgin, mezkur resimler Orta Asya‟nın çeĢitli bôlgelerinde bulunan türlü 

resimlerle karĢılaĢtırarak aĢağıdaki ônemli sonuca ulaĢıyor ve “Hoyt-Senher ve Aguy Mağarası‟ndaki 

resimler ortak mazmun hem de üslup cihetinden Orta Asya, Pamir, Tiyan-ġan (Tanrı Dağı) ve Yukarı 

Lena‟daki (ġiĢkino) eski taĢlara çizilmiĢ tasvirlerle temelinin aynı olması bakımından büyük ôlçüde bir 

bütün olarak tarihi-kültürel birlik oluĢturuyor”20 diye kaydediyor. Ama, A. P. Okladnikov mezkur 

bôlgelerde yaĢayan halkların Türk kavmine mensup olduğunu sôylememiĢ olsa bile, onun çok uzun 

süren çalıĢması neticesinde çıkarttığı sonuçtan aĢağıdaki gôrüĢlere varmak mümkündür: 

1) TaĢ yani �st Paleolitik �ağı‟nda insanlar ağır günlere denk geldiklerinde, Batı Moğolistan ve 

Sibirya‟dan ta Güney Türkistan‟a kadar yaĢamıĢ olan eski insanların sadece taĢ aletleri kullanma 

tarzları aynı olmasından baĢka, mezkur mıntıkadaki insanların resim çizme üslubu ve dinsel 

düĢüncelerinin bir olduğunu hem de onların manevi kültürünün de ortak olduğunu gôsteriyor. 

Demekki, mezkur durum. Orta Asya‟nın kuzeyindeki halklarla güneyindeki halkların esas menĢeinin 

(etnogenezi) aynı olduğunu belirtir. Bu ise Moğolistan‟ın batısı aslen Türkler mekanı sayıldığından 

Güney Türkistan‟da eskiden Türklerin yaĢadığını tasdik eder.  

2) A. P. Okladnikov kendi araĢtırmasında V. A. Ranov, L. F. Sidorov ve M. E. Masson gibi 

araĢtırmacıların sürdürdüğü çalıĢmalara dayanarak Orta Asya‟nın güneyinde devekuĢu yaĢadığını 

belirliyor.21 Buna dayanarak o eski müsavvirlerin kendileri güneyde gôrdükleri fil ve devekuĢu tasvirini 

kuzeydeki mağaralara çizdiklerini yazıyor.22 Bilginin bu tespiti güney mıntıkalarda yaĢayan insanların 

kuzeye gôçtüklerini onaylıyor.  

Eski �ağ tarihçileri ve paleograflar (zemin katlarını araĢtırıcı coğrafyacılar), bundan 35 bin yıl 

ônce Yenisey nehrinin doğusunda iklimin Ģimdiki dôneme nispetle nemli ve sıcak olduğundan Güney 
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Ural, Kuzey Kazakistan, Moğolistan, Kuzey �in‟den bir kısım insanların kuzeye gôçtüklerini 

sôylüyorlar. Onlar Yenisey‟in doğusunda “Dyukitay” kültürün temelini atmıĢlardır.23 

“Dyukitay Kültürü”nün temelini atanlar ise Hoyt-Senher Mağarası‟na Orta Asya‟nın güneyinden 

gôç edenler ya da onlar tarafından kuzeye sürülenler olmalıdır. Tahminen 11-10, 5 bin yıl ônce 

Yenisey bôlgesinde “Dyukitay Kültürü” kaybolmuĢ onun yerini “Sumangin Kültürü” almıĢtır. Neticede, 

“Dyukitay”lıların bir kısmı Alaska‟ya gôç ettikleri sôyleniliyor.24 

6-7 bin yıllarında Sumanginler hududunu yeni bir toplum alıyor. Yeni gelenler düzgünleĢtirilen 

taĢ aletler ve ok-yaylarla silahlanmıĢtı. Ayrıca çômlek kaplara sahiptiler. Onlar Sumanginlerin bir 

bôlüğünün ta Amerika‟ya kadar ilerlemesine neden oluyorlar. Sumanginlerin yerinde kalanları ise 

yabancılarla karıĢarak yeni bir “Sıalah Kültürü”ne temel atıyorlar. AraĢtırıcılar yeni gelenlerin Baykal 

çevresinden gelmiĢ olabileceklerini tahmin ediyorlar.25 

1961 yılında Leningrad (Sankt-Petersburg) ekspedisyonu tarafından Yenisey nehrinin sol 

kenarındaki SarıagaĢ kôyü yanında bundan 4000 yıl ônce insanların yaĢadığı iskan yerleri belirtildi. 

Mezarlar araĢtırıldığında onlardaki insan kemiklerinin “Okunev Kültürü”ne ait olduğu ortaya çıktı.26 

Mezkur kültür yadig�rlıklarını araĢtıranlar tarafından “Okunev Kültürü”ne mensup insanların Güney 

Sibirya‟ya nereden geldikleri hakkında kesin fikir sôylenmemiĢtir. Mezarlardaki ôlüler ise malum 

derecede Moğol tipine mensup insanlara ait sayılıyor. Onların kafasına uzun kalpak giydirilmiĢ ve 

yanlarına ġaman dinine benzer herhangi bir dinsel inancı andıran kadın heykeli konulmuĢtur. Ayrıca, 

araĢtırıcılarının fikrine gôre, bu heykelciklerin siması Saka ve Hunların yüz biçimini hatırlatıyor. 

Bununla beraber, “Okunev Kültürü”ne mensup insanların, “Afanasev Kültürü”ne bağlı insanları mezkur 

bôlgeden oynattığı sôyleniliyor.27 

O devirdeki M.�. 3 bin yılında �in yıllıklarında ünlü Hvangdi28 ufak beylikleri birleĢtirerek Rung-

Diler‟in29 bir kabilesi olan Hunları kuzeye ittiği kaydediliyor.30 �in‟in kuzeyinden giden mezkur Rung-

Diler kültür seviyesi yüksek olmakla belirli derecede Moğol nesline yakınlık gôsteriyor olmalıdır. 

Sebebi, Rung-Diler ikamet ettiği yerler aslında Moğol ırkına mensup “Hetav Kültürü”ndekilerin yeri 

olmasıdır.31 ġunlar aynen  �in yıllıklarında en kuzeydeki soğuk, kimsesiz tarlalara gittiği 

zikrediliyor.32 Buna bakılırsa �in‟den kuzeye itilen Rung-Diler Yenisey çevresine yeni bir kültürü 

gôtürmüĢlerdir.  

�in yıllıklarından “�unçyu”, “Zicvan” gibi eski eserlerde verilen bilgilerde, Di kabilelerinin esasen 

Ģimdiki  ġanĢi, Ġç Moğolistan �zerk Bôlgesi, Hebeyn ülkesindeki TayhagĢan, DaçingĢan gibi dağları 

mekan edindikleri kaydediliyor.33 Kısacası, onlar �in Denizi‟ne (Bejin Ģehrinin güney ve kuzeyine 

kadar olan yerleri) ele geçirmiĢlerdir.  

AraĢtırıcıların çoğunluğu “Batı Rung”ları ilk ônce Huanghe34 nehrinin baĢ akımı hem de Gansu 

(Kengsu) ülkesinin kuzey hudutlarında yaĢamıĢ kavim olarak gôstererek sonradan onların tedrici 

halde doğuya ilerlediğini tespit ediyorlar.  
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�in yıllıklarında kaydedilen Rung-Dilerin, Orta Asyalılarla aynı etnik birliğe sahip olduğu, onların 

nesilleri olan Tinlinlerin “Türk” diye adlandırıldıkları ile tastikleniyor. Gerçekten, arkeoloji bilgileri de 

�st Paleolitik �ağı‟nda Orta Asya çôl ve sahra ufak taĢ aletler kültürünün Kuzey �in‟de ortaya 

çıkması, buraya gôçebelerin gelerek yerleĢtiğini gôsteriyor.35 Demek, Rung-Diler aslen Orta 

Asyalıdır.  

Rung-Diler kültürünün Orta Asyalılar kültürüyle aynı olduğu, Doğu Türkistan‟da bulunan çeĢitli 

tipteki eĢyaları inceleyen araĢtırıcılar tarafından belirtiliyor. Onlar M.�. 4-3 bin yıllıklarda çôl ve step 

dolaylarında oluĢan kültür Orta Asya, Kazakistan, Moğolistan ve Kuzey �in‟de ortak birliğe temel 

oluĢturduğunu sôylüyorlar.36 

Bununla birlikte, Türk halklarının ceddi olan Rung-Dilerin batıdan doğuya gôç ettiklerine dair en 

açık seçik misallerden biri renkli çômlek eĢyaların “YangĢov Kültürü” çağında �in‟de gôrülmeye 

baĢlamasıdır. �inli araĢtırmacılar “YangĢov Kültürü”37 ocaklarının Doğu Türkistan, Gansu, �inghay, 

ġanĢi ve Kuzey Orta �in düzlüğüne yayıldığını vurguluyorlar.38 Mezkur bôlgeler esasen Rung-Dilere 

istikamet eden yerler olduğundan buralara renkli çômlek eĢyaları getirenlerin de onlar olduğunu 

gôsterir. Ayrıca, o devirde �in‟e demir aletleri yapma usulünün girmesi boĢu boĢuna olmamıĢtır.39 

Sonuçta, Orta Asyalıların doğuya ilerlemesi neticesinde �in‟deki “Hetav Kültürü”ne mensup insanlar 

yerinden atılarak yerine  “YangĢov Kültürü”ne mensup topluluklar yerleĢtirilmiĢtir. �ünkü, aslen Orta 

Asyalı olan Rung-Dilerin gôçtüğü yerde mezkur kültür oluĢur.  

Yine, bir baĢlıca delil, Doğu Türkistan‟ın kaĢ taĢından40 yapılmıĢ eĢyaların �in‟in kuzeyinde 

büyük miktarda bulunmasıdır.41 Bilginler çok sayıdaki kaĢ taĢı eĢyaların ticari iliĢkiler yoluyla değil, 

belki de gôçebeler tarafından getirildiğini tahmin ediyorlar.42 �in‟de ġya sülalesi (tahm. M.�. 2197-

1818) zamanında iĢbu taĢlar değerli hediye eĢyası olarak bilinmiĢtir.43 Yani, buraya kaĢ taĢı sanat 

eĢyası olarak Doğu Türkistan‟dan getirilmiĢtir. Demek, o çağlarda bu taĢ çok az bulunmuĢ ve ondan 

yapılan eĢyalar değer taĢımıĢ olmalıdır. Sonradan Doğu Türkistanlı ve kuzeylilerin doğu tarafa 

ilerlemesinin tekrarlanması sonucunda kaĢ taĢı eĢyaları büyük miktarda �in‟e gôtürülmüĢtür.  

ġimdi Doğu Türkistan‟da, çok az insanın yaĢadığı  Lobnor ülkesinden eskide iki kısım ahalinin 

doğuya gôç ettiği bellidir. Onlardan biri �ang-Ciang‟in (Yanszi-YeĢil nehir) baĢ akımındaki bôlgelerine 

(Ģimdiki Siçivan ve Yunan) yerleĢmiĢtir. Yine bir kısım ilk ônce Kôkunur gôlü çevresine gôç etmiĢtir. 

Ama, burada fazla kalamadan baĢka yere gittikleri sôyleniyor.44 Belki de, onlar kuzey tarafa ilerlemiĢ 

olabilirler.  

�in bilginleri, Türk halklarının ceddi olan Dilerin ata binme maharetini �inliler ġya Sülalesi 

(tahm. M. �. 2140-1711), ġang Sülalesi (M.�. 1711-1066) zamanında ôğrendiklerini vurguluyorlar. 

�unçyu (M.�. 770-476), Canguo (M.�. 476-221) dôneminde yazılan �in kaynaklarında, Diler M.�. 3 

bin yılında at binmeyi bilmelerinden hariç ilk olarak savaĢta araba kullandıkları ve atlı ordu 

sisteminden herkesten ônce faydalandıkları hakkında bilgi verilir.45 Demek ki, Diler, M.�. 3 bin 

yıllarında atı evcilleĢtirmiĢ olup, onları atlı yürüyüĢleride �in‟in kuzey hudutlarını ele geçirmede 
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kullanmıĢlardır.  

Rus bilginleri L. S. Vasilyev ve P. M. Kojinler, step kültürünün bir halk tarafından Huanghe 

Vadisi‟ne nasıl (atlı arabalı) sokulduğunu sôylüyorlar.46 D. V. Deopik atlı orduya sahip gôçebe 

harekatının M.�. bin yıllarında �ang-Ciang nehrinden geçtiğini ve ta Güney doğu �in‟e ulaĢtığını 

belirtiyor.47 

Doğu Türkistan‟daki taĢa çizilmiĢ ata binen binicilerin tasvirinin az çok 4-6 bin yıl evvel çizildiği 

tahmin ediliyor.48 Buna bakılırsa Rung-Dilerin �in‟e at binme sanatını gôtürdüğü aydınlaĢır. Yukarıda 

getirilen ôrneklerin hepsi Türkistanlıların eskiden �in‟in kuzeyine gidip yerleĢtiğini gôsteriyor.  

Havanın kesin çizgilerle değiĢmesi sonucunda güç doğal Ģartlara uyum sağlamak için çaba 

harcama, neticede Orta Asyalıların kültür seviyesinin yükselmesine neden olmuĢtur. Onlar ise kendi 

gôrdükleri, bildikleri hayat tecrübelerini gittikleri yerlere de gôtürmüĢlerdir. �in yıllıklarında Rung-

Dilerin 4000 yıl ônce batıda deriyi iĢleyen, yünden kumaĢ dokuyan Xi zhi, Chu sou,49 Kun lun50 ve ġi 

Rung (Batı Rung) gibi 4 hanlığı bulunduğu hakkında bilgi vardır.51 

�in tarihçisi Kung Ango: “Bu 4 hanlık çôlün dıĢında, LyuĢo (Seyyar kumluk) halkası içindedir”52 

diye gôsteriyor. �in araĢtırmacıları LyuĢo dedikleri yer hakkında “Ġzahlar toplamı” adlı eserin 

“Coğrafya tezkiresi”nden naklederek, Gansu ülkesinin Cangye Cuyan bôlgesi olabilir, diye tahmin 

ediyorlar.53 Ama, “çôlün dıĢında” cümlesinden anlaĢılacağı üzere LyuĢo kumlu sahrası Kansudaki 

çôlün dıĢında bulunduğu biliniyor. Bu gibi, LyuĢo halkası içinde yer alan 4 hanlıktan biri, Kunlun 

Hanlığı‟nın dile alınması mezkur meseleyi değiĢik yorumlamaya yol açıyor. �ünkü, �in kaynaklarında 

Karakurum Dağları Kunlun olarak adlandırılmıĢ ve çok eskiden ġivangmu‟nın (Umay ana) mekanı, 

kaĢ taĢ üretilen yer sıfatıyla ünlü olmuĢtur. O yüzden Kunlun Hanlığı‟nın Karakurum dağı etrafında 

yerleĢmiĢ bir hanlık olması doğaldır. Mezkur Dağ, Taklamakan �ôlü‟nün güneyinde olması nedeniyle 

LyuĢo bôlgesi Orta Asya‟nın büyük seyyar kumluklarından biri, Taklamakan‟la aynı olduğu belli olur.  

Bununla birlikte, Taklamakan‟ın kuzeyinde, Künçi nehri kıyısında 5000 yıl ônce yaĢamıĢ 

insanların mezarından da yün, dokumacılık (halı) ve dericilik ürünleri (çizme) bulunmuĢtur.54 Oradan 

ahalinin doğuya gôç ettiği bellidir.55 Demek ki, G. Singh cetvelinde iklimin en normal dôneminde 

kaydedilen “4 Hanlık” Gobi �ôlü‟nün dıĢında, Taklamakan �ôlü halkasında ortaya çıkmıĢtır. Orta 

Asya‟daki mezkur hanlıkların ahalisi fazla, üretimi geliĢmiĢ, kültürü yüksek olmuĢtur. ĠĢbu kültür 

kazançları gôçebeler ve tüccarlar vasıtasıyla �in‟e ulaĢmıĢtır. 

Batıdan doğuya gôçenlerin esas çoğunluğu hayvanları otlatmak için elveriĢli bôlgelere yavaĢ 

yavaĢ yerleĢmeye baĢlamıĢtır. Bu dônemde �in‟in kuzeyinde Ģimdiye nispetle daha mutedil bir nem 

ve hava vardı.56 Ayrıca, Pleistosen‟de (buz çağı) Uzak Doğu‟da uzun zaman sıcak iklim 

hayvanlarının yaĢadığı gôrülür.57 Aynı o çağdan baĢlayarak A. P. Okladnikov‟un tetkikine gôre, 

Sibirya‟ya gelip yerleĢen insanların batıdan doğuya gôçüĢ halleri ortaya çıkmıĢtır.58 Bu dônemde 

Sibirya‟dan ta Uzak Doğu‟ya kadar uzanan hudutta genellikle Moğol ırkına mensup insanların 

yaĢadığı sôyleniliyor.59 M.�. 3 bin yıllıkta doğuda Moğol, batıda Avrupa ırkına mensup insanların 
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iskan edindiği gôzüküyor.60 Demek, Orta Asya‟dan Sibirya‟ya gôç eden Avrupa tipindeki insanlar, o 

zamanlarda Moğol ırkına mensup insanları doğuya itmiĢlerdir.  

Pleistosende (buz çağı) �in‟de �inlin Dağı‟nın güneyi �ang-Ciang vahası, ôzellikle onun orta ve 

aĢağı akımında havanın mutedil olduğu biliniyor.61 Burası insan yaĢamı için kolay imkanlara sahip 

yer olduğundan ahali diğer menzillere giderek yerleĢmemiĢtir. Ancak, nüfusun artması sonucunda 

Rung-Dilerin yerleĢtiği bôlgelere (kuzeye) de ilerlemeye baĢlamıĢtır. Hvangdi‟nin torunu CvangĢu 

Govyong Dônemi‟nde (tahminen 4800 sene ônce) Rung-Dilerin yurdu Yuling‟e62 adam gônderilerek 

Sanmyov kabilesine mensup boyların Rung-Diler meskeni Sanvey‟e63 gôç ettikleri haberi 

alınmıĢtır.64 

Taykong Hanlığı Dônemi‟nde (M.�. 2188-2160) ônemsenmeyen ziraatçılık Cuo Hanlığı‟nın 

kurucuları tarafından Diler yurdunda (Huanghe nehrinin orta akımında) tekrar geliĢtirilmiĢtir.65 

Neticede, Rung-Dilerin hayvancılığa alıĢan esas çoğunluğu otlakların zayıflaması nedeniyle kuzeye 

yani Moğolistan‟a ve Güney Sibirya‟ya gôç etmeye mecbur kalmıĢtır.  

12-15 bin yıl evvel Türk halklarının baĢına büyük felaketler geldiğinde batıya taĢınanlar, kendi 

akraba kavimlerini yine de batıya ilerlemeye mecbur etmiĢ olmalıdır. Neticede onlar (Sümerler) 

Mezopatamya‟ya yerleĢmiĢlerdir. Ancak, Orta Asyalıların batıya gôçü oradaki halkların doğuya gôç 

etmesiyle azalmıĢtır. �n Asya halklarının doğuya ilerlemesi Kuzey Afrika‟da ortaya çıkan iklim 

değiĢikliğiyle ilgili olmalıdır. �n Asya ve Ġran halklarının eski ahalisinin bir kısmı Kafkasya yani 

Karadeniz ve Hazar Gôlü arasından kuzeye, sonrada batıya ilerlemeye baĢlamıĢtır. Yine bir kısmı da 

Afganistan tarafına gôç etmeye baĢlamıĢtır. Onlar yerli gôçebe halkların bir bôlüğünü doğuya ve 

güneye itmiĢlerdir.66 Onlar da kuzey doğuda Orta Asyalılar ile çarpıĢmıĢlardır.  

G. Singh cetveline uygun hava olup çoğu zaman serin ve nemli olan M.�. 3000-1750 yıllar 

arasında kuzeyde hayvancılıkla uğraĢanlar Amuderya‟nın güneyine ilerleyerek Türkistan‟ın Güney 

Ġran ve Hindistan‟ın kuzeyinde ortak bir kültürün geliĢmesine sebep oluĢturmuĢtur. Bu kültür tarihte 

“Ari Kültürü” adını almıĢtır. Ancak, bilim adamları, bu kültürü Hint-Ġran dilli halklar kültürü olarak 

saymaktadırlar.67 Herhalde, onların dili Hint-Ġran dillerine mensup olmalıdır. Nedeni de, M.�. 2 binli 

yılların sonunda kuzeyden gôçebe Türkler gelinceye kadar 3 bin yılında burada Hint-Ġran dilli kavimler 

yaĢamıĢtır.68 Kuzeyden gelenlerin yerli ahali dilini benimseyerek, burada çoğunluğu oluĢturan Hint-

Ġran dilini kabul ettikleri pek mühtemeldir.  

Ari Kültürü‟nü araĢtıran bilginlerin çoğu Güney Rusya‟dan gelen Hint-Avrupa ırkına mensup 

insanların mezkur kültürü yaratmıĢ olduğunu sôylüyorlar. Onlar M.�. 4 bin yıllarında Tuna‟dan Ural‟a 

kadar olan yerlerde atın evcilleĢtirildiğine dayanıyorlar.69 Ayrıca, M.�. 3 bin yıllarında Hazar‟ın güney 

doğusunda gôrülen at, araba ve demir iĢletme ocağının M.�. 2 bin yılında kuzeyden gelen gôçebeler 

tarafından getirildiğini tasdik ediyorlar.70 Ama, 19. yy.‟dan günümüze kadar dünyadaki ünlü 

araĢtırıcıların, bu cümleden, Rusyalı bilginler arasından da bazıları mezkur tespite karĢı çıkarak Hint-

Ġranlılarının Orta Asya‟dan yayıldığını sôylemektedirler.71 �zellikle, meĢhur Rus dilcisi V. Ġvanov ve 
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T.V. Gamkrilidze tarafından ileri sürülen Hint-Avrupa halklarının M.�. 2 bin yılında Ġran ve Orta 

Asya‟dan kuzeye, Karadeniz kıyılarından Avrupa‟ya ilerlediği konusundaki gôrüĢleri ônemlidir.72 

Yukarıda gôrüldüğü gibi son günlerde Doğu Türkistan‟da sürdürülen ilmi araĢtırmalar, burada at 

binme maharetinin Tuna‟dan Ural‟a kadar olan hudutta atın evcilleĢtirilmesinden çok ônce ortaya 

çıktığını gôsteriyor. Ayrıca, Ģunu da belirtmek gerekiyor ki, Güney Rusya hududuna yerleĢenler aslen 

Orta Asyalıdırlar. Ancak, onların fizik yapısı Avrupa ırkına ait olduğundan Türk halklarının ceddi olarak 

sayılmamaktadır.  

Aslen Orta Asya‟da ikamet eden Türklerin ırkı “Turan ırkı”, “Amuderya-Sırderya aralık ırkı”73 ve 

“Asya ırkı” diye adlandırılan Avrupa ırkına mensup ırktır. Bununla beraber, mezkur ırk belirli 

alametleriyle Avrupa ırkından da ayrılmaktadır. Meselenin ônemli tarafı da budur ki, Türk halklarının 

eskiden yaĢadığı Tanrı Dağı‟nın güneyinde bulunan insan kafataslarının Ģimdi de Türk halklarının 

yaĢamakta olduğu Güney Sibirya, Kazakistan, Volga nehri aĢağı akımında bulunan kafatasları 

arasında benzerlik olduğu belirlenmeĢtir.74 ġimdi de eskiden yerleĢik yaĢamıĢ Türk halkları Avrupa 

ırkına mensuptur. Moğol ırkı eski ve kuvvetli ırsi ôzellikleriyle Avrupa ırklarından ayrılıyor. O yüzden 

bu ırk mensupları, Türkistan‟ın güneyine gelerek yerleĢikleĢtiğinde otokton (yerli) Avrupa ırkındaki 

insanları Moğol tipine değiĢtirmiĢ olurlardı. Ama, bôyle bir durum ortaya çıkmamıĢtır. Türk halklarında 

Moğol tipine meyilli alametler doğuya gittikçe belirli miktarda kuvvetleniyor. Mezkur süreç ta G. Singh 

cetveli boyunca M.�. 3000-1750 arasında havanın serinleĢtiği dôneme dek devam etmiĢtir. Ġklim 

serinleĢtikten sonra kuzeydeki Avrupa tipine mensup Türklerin güneye ilerlemesine sebep olmuĢtur. 

Onların bu harekatı “Ari Kültürü”nü ĢekillendirmiĢti. Belki de, kuzeyden güneye ilerleme süreci 

doğudaki Moğol tipini benimseyenlerin batıya ilerlemesini baĢlatmıĢ olabilir.  

Türk halklarının kuzeyden güneye ilerlemesi Ari Kültürü‟nün geliĢmesinde ayrıca yer tutuyor. 

�ünkü, Türk halkları, kuzeyden güneye ilerlemesi sürecinde madencilik, dokumacılık, hayvancılık, at 

binicilik ve deriyi iĢletme gibi kültürel kazançlar elde ettiler. A. Askarov M.�. 2 binli yıllarda Güney 

Türkistan‟da kuzey çôl mıntakasından gelen herhangi bir yüksek derecede geliĢmiĢ bir kavim 

harekatına denk geliyor ve “�ust Kültürü”nü (Fergane vadisi) yayıcılar hakkındaki gôrüĢü ortaya 

koyuyor.75 “�ust kültürü” Türk kültürü olduğundan buna ait buluntular Tarım Vadisi‟nin birçok yerinde 

bulunmuĢtur.76 Bunun gibi Türklerin kültürünün Ġran, Afganistan ve Hindistan‟ın kuzeyindeki kültür 

(çômlekçilik-keramik iĢçiliği gibi)77 ile karıĢması geçmiĢteki geliĢmenin rônesansını ortaya koyuyor. 

Aynı o çağda Hindistan‟ın kuzeyinde çift tekerlekli araba tasvirinin ortaya çıktığı tahmin olunuyor.78 

M.�. bin yıllarında havanın yeniden ısınmasıyla Ari Kültürü yayıcılarının esas çoğunluğu Ustyurt 

düzlüğü (bu dônemde hayvancılık yapanlar için kolay mesken) vasıtasıyla kuzeye ilerlemiĢtir. 

Neticede, Hint dili elemanlarının Avrupa‟ya ulaĢmasına sebep olmuĢtur. Herhalde, mezkur halkın bir 

kısmı Türkistan‟ın güney bôlgelerine ilerlemesine imkan sağlamıĢ olmalıdır.  

Hint-Ġran dilinin Güney Türkistan‟da kullanıldığı dônem esasen KuĢanlar zamanına rastlar. Buna 

yine Türk kavmine mensup Masagetler (Yüeçiler)‟in Ġran, Afganistan, Hindistanın kuzeyinde 
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hükümranlık yapması sebep oluĢturmuĢtur. Onlar “Hotan-Saka dilini” ya da Tohar dilini Türkistan‟a 

hükümran dil olarak getirmiĢlerdir. O dônemde Budda dininin girmesiyle beraber Hint dilinin birkaç 

lehçesi ve yazıları da Türkistan‟ın güneyine sokuldu. AraĢtırıcılar Doğu Türkistan‟ın en eski 

meskenlerinden olan Niya ve Lobnor ülkesinde Ġran diline ait belgeler bulunmamasına bakarak, Tarım 

vadisindeki eski devletlerde Ġran halklarının yaĢamamıĢ olduğunu sôylüyorlar. Bununla birlikte, 

buradaki esas halk Tohar dilli olmuĢtur, Ģeklindeki sonuca varıyorlar.79 Neticede, mezkur mıntıkadaki 

Türk halklarının avtohton (yerli) olmadığı sôyleniliyor.  

ġimdiye kadar yapılan araĢtırmaların çoğunluğunda Tanrı Dağı‟nın batı ve doğusundaki iklimin 

birbirinden farklı olduğu gôz ônünde bulundurulmalıdır. Bununla beraber mezkur dağın her iki 

tarafından da Türk halkları gôçü ortaya çıkarak, nispeten iyi tecrübe edilen batısındaki gôç süreci 

doğusuna da uygulandı. Aslınde dôrt tarafı dağlarla kaplı Tarım vadisindeki doğal Ģartlar 

gôzlemlenirken buraya Türk gôçebelerin büyük grubunun gelerek gôçebelikle meĢgul olması ya da 

yerleĢikleĢmesinin mümkün olamayacağı bir gerçektir. Eğer, Türkler az sayıda gelerek yerleĢseydiler 

onların dili yerli dile değiĢmesi lazım gelirdi. Aksine, KaĢgarlı Mahmut XI. yy.‟da eskiden Türklerin 

yaĢadığı KaĢgar Ģehrinin dili saf Türk dili dememiĢ olacaktı. KaĢgarlıların dili kuzey ve batıdaki 

gôçebe Türklerin dilinden farklı olacaktı.  

Türkistan‟ın güneyindeki Tohar ya da “Doğu Ġran dili” gibi diller, Ģimdiye dek iyice 

araĢtırılmamıĢtır. Ayrıca, M.�. 5. yy. ve sonraki dôneme mensup Türk dilli buluntular (Kazakistan‟daki 

Issık, Doğu Türkistan‟daki Aksepil/Aksur ve Fergane buluntuları) Türklerin Türkistan‟da eskiden 

yaĢadığını onaylıyor. Elbette, yerleĢik ziraatçılıkla uğraĢanlarla gôçebe Türklerin dilinde fark olması 

doğalıdır.  

Türk halkları Orta Asya‟dan uzaklaĢarak doğuya doğru gidince, o kadar Moğol tipini daha çok 

benimsediler. Hatta, onların dilleri değiĢti (Moğol diline değiĢmesi gibi) ya da Türk dili sisteminde 

konuĢan tamamen baĢka bir topluma (Korelilere benzer halklara) dônüĢtü.  

Belli derecede Moğol tipini benimseyen kuzeydeki Türk halkları, milattan ônce ve sonra birkaç 

defa batıya yürümüĢtür. Yeniden tekrarlanan bu süreç, gôçebe Türklerin en uzakta yerleĢmiĢ 

olanlarının arasında da Moğol tipine meyilliğe gôtürmüĢtür. Hatta, ayrım gôçebe grupların 

yerleĢikleĢmesi ya da onların Türkistan‟ın güney ve batıdaki yerleĢik Türkler‟le olan kalın iliĢkileri 

mezkur tipin yayılmasına neden olur. Neticede Pasifik okyanusundan ta Adriyatik‟e kadar, Baykal ve 

Sibirya‟dan ta Hindistan‟a kadar büyük bir etnik grubun terkibinde Moğol tipine uygunluğu ortaya 

koymuĢtur.  

Yazılı kaynakların tastiklemesine gôre, Türk halkları eskiden sadece �in‟in kuzeyine gôç 

etmiĢler, belki de burayı terk etmeye mecbur kalmıĢlar. Onlar �inlilerin baskısı ve kendi aralarındakı 

savaĢlar sonucunda miladın baĢlarında Avrupa‟nın iç ülkelerine ilerlemiĢlerdir. Onların güneye 

ilerleyenleri (Yüeçi, Usunlar) Hint ve Ġran halklarıyla da kan kardeĢliği iliĢkilerinde olmuĢlardır. Bu 

dônemde Türk halklarının bir kısmı Türkistan‟ın güneyinde yerleĢik hayat sürdürmeyi devam 
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ettirmiĢse, ikinci bir kısmı da hayvancılıkla uğraĢarak gôçebe hayat sürmüĢlerdir. 1 Vinogradov A. 

V., Mamedov E. D. LandĢaftno-klimatiçeskiy usloviya sredneaziatskih pustin v golotsene/Ġstoriya 

materialnoy kulturı Uzbekistana, Vip. II, TaĢkent 1974, s. 35. 

2 A.g.e., s. 43. 

3 �zbekistan bağımsızlığa kavuĢunca az ôğrenilmiĢ Fergane Vadisi‟nde sürdürülen 

arkeolojik kazı iĢleri devamında büyük ônem taĢıyan buluntuya denk geldiler. Arkeologlar burada 

bundan 2 milyon 200 bin yıl ônce yaĢadığı tahmin edilen Ģuurlu insan kemiklerini buldular (Mezkur 

buluntu �zbekistanda TaĢkent Ģehrindeki Emir Timur Müzesi‟nde korunmaktadır). 

4 A. P. Okladnikov tarafından 1938 yılında bulunmuĢtur (Debets G. F. Ob antropologiçeskih 

osobennostyah çeloveçeskogo skleta iz pĢerı TeĢik-TaĢ./Trudı Uzb. Filiala An SSSR, ser. 1, Vip. 

TaĢkent, 1940). 

5 1981 yılında ġincang Uygur Muhtar �lkesi (ġUM�) ArtuĢ nahiyesindeki Buğaz nehrinin 

kıyısında bulunmuĢtur (Abdukıyum Hoca. Garbi Yurt ve Kadimi Medeniyet. Urumçi 1995, s. 2-3). 

6 Turfan‟da 25 milyon yıl ônce dinozor bulunmuĢtur (ġUM� Müzesi‟nde bulunuyor). 

7 Moçanov Y. A. DrevneyĢiye etapı zaseleniye çelovekom Severo-Vostoçnoy Azii. 

Novosibirsk 1977, s. 256. 

8 Lariçev V. E. Paleolit Severnoy, Sentralnoy i Vostoçnoy Azii. �ast 2, Novosibirsk 1972, s. 

340. 

9 Vostoçnıy Türkestan v drevnosti i rannem srednevekove. Oçerki istorii. Moskova, 1988, s. 

88. 

10 �zbekistan SSR Tarihi. c. 1, TaĢkent, 1970, s. 35. 

11 Vinogradov A. V., Mamedov E. D. LandĢaftno-klimatiçeskiy usloviya sredneaziatskih 

pustin v golotsene…, s. 41. 

12 Bu mesele az ôğrenilmiĢtir. Sadece Tarim nehri akan Taklamakan‟ın aslen insanların 

yaĢadığ yer olduğu konusunda faraziye vardır. 

13 Lobnor bôlgesinden bulunan ceset ilk ônce Tianjin �niversitesinde kontrol edilerek 

6412±117 senelik tarihe sahip olduğu belirlenmiĢtir. Ama mezkur Türk halklarının kadim kültürüne ait 

buluntu büyük gürültü uyandırmıĢtır. Bundan memnun kalmayanlar cesedi Bejin �niversitesi‟nde 

tekrar kontrol yaptırırlar ve 4900 senelik cesed diye net olmayan tahmini ortaya koymuĢlardır. Hatta, 

sonradan 3800 sene diye azaltarak gôstermeye baĢlamıĢlarki, bu tarihleme yanlıĢtır (Abdukıyum 

Hoca. Garbi Yurt …, s. 48, 136). 
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14 �in yazılı kaynakları ve arkeoloji bilgilerine dayanıldığında Doğu Türkistan‟daki Krurona 

Devleti 5-6 bin yıllık tarihe sahiptir. Burası havası mutedil, suyu bol, toprağı verimli, bahçelerle kaplı, 

zanaatçılık geliĢmiĢ mesken olmuĢtur. Ama, iklim değiĢmesiyle nehir suları kurumaya baĢlayarak, 

orman ve tarlalar çôle dônüĢmüĢtür. 

15 Abdukıyum Hoca. Garbi Yurt …, s. 43. 

16 Togan Z. V. Umumi Türk Tarihine GiriĢ. Ġstanbul 1981, s. 7-21. 

17 Mehmet Emin Buğra, Doğu Türkistan Tarihi, Ankara, 1987. S. 19-22. 

18 Almas T. Uygurlar. Urumçi 1989, s. 8-9. 

19 Markov G. E. Nekotorıe problemı vozniknoveniya i rannıh etapov koçevniçestva 

Azii/Sovetskaya etnografya, Moskova, No 1, 1973, s. 112. 

20 Okladnikov A. P. Sentralno-Aziatskiy oçag pervobitnogo iskustva. Novosibirsk, 1972, s. 

54. 

21 A.g.e., s. 42. 

22 A.g.e., s. 42. 

23 Moçanov Y. A. DrevneyĢiye etapı zaseleniya çelovekom Severo-Vostoçnoy Azii, s. 235. 

24 A.g.e., s. 239. 

25 A.g.e., s. 253. 

26 M.�. 2000 yılın 1. yarısına ait Güney Sibirya‟nın Okunev kavmine mensup Bronz 

Devri‟ndeki kültür. 

27 Vadeskaya E. B. Skazkı o drevnıh kurganah. Novosibirsk, 1981, s. 65. 

28 Hvangdi-�in yıllıklarında tahminen 5000 sene ônce yaĢamıĢ ve ilk olarak ufak beylikleri 

birleĢtirerek ziraatçılığı geliĢtirmiĢ bey sifatiyle geçiyor. 

29 Rung-Di-�in kaynaklarında �in‟in kuzeyinde yaĢamıĢ yabancı kavim olarak geçiyor. 

Onlar‟ın kuzey doğusunda yarı yerleĢik gôçebeler “Di‟” olarak, batı-kuzeyinde esasen yerleĢik 

ziraatçılık ve hayvancılıkla uğraĢanlar ise “Batı Rung” olarak adlandırılmıĢtır. 

30 Sima �yan. Tarihiy Hatiralar. 24 tarihdeki Orta Asya‟ya ait materyaller toplamı. Urumçi, 

1989, s. 17. 

31 Hetav kültürü- Ġç Moğol ve NingĢya Huyzu �zerk bôlgelerinin Salousun nehri hem de 
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ġuydunggu ırmağından bulunan Orta Paleolit �ağı‟na (Muste kültürüne) denk gelen kültür. 

32 Bangu. “Hanname”, 24 Tarihteki Orta Asya‟ya ait materiallar toplamı. Urumçi, 1994, s. 

833. 

33 Enver Baytur, Hayrinisa Sıddık. ġincongdaki Millatlar Tarihi. Bejin, 1991, s. 49. 

34 Huang-he nehri Eski Türk kaynaklarında Sarığ derya, YeĢil ügüz, YeĢil ırmak, Karamuran 

gibi adlandırılmıĢtır. 

35 Lariçev V. E. Paleolit Mancurii, Vnutrenniy Mongoliya i Vostoçnogo Türkestana/Sibir, 

Sentralnaya i Vostoçnaya Aziya v drevnostı. Novosibirsk, 1976. s. 96, 122, 149-154. 

36 Vostoçnıy Türkestan v drevnosti i rannem srednevekove. Oçerki istorii. Moskova. 1988, s. 

132-133. 

37 YangĢav kültürü-Henan ülkesi Myançi nahiyesinin YangĢav Ģehrinden bulunan Yeni TaĢ 

(Neolitik) �ağı‟na denk gelen kültür. 

38 Fan-Vinlan. Cunguo Umumiy Tarihi. Urumçi, 1988, 1. Kitap, s. 4, 9. Mezkur eser �inli 

bilginler tarafından beğenildiğinden birkaç defa neĢrolunmuĢtur. 

39 �angzi Hejun. Ġpek Yolı va ġark bilen Garbnıng Medeni Alakaları/ġincong Ġctimai Fanlar 

Tadkıkatı, Urumçi, 1988, 3. sayı, s. 101, 102. 

40 KaĢ taĢı-Nefrit, yaĢma taĢı. Kadimde Karakurum (Kunlun) ve Pamir dağlarından kazılarak 

elde edilmiĢtir. 

41 �angzi Hejun. Ġpek Yolı va ġark bilen Garbnıng Medeni Alakaları…, s. 102. 

42 Vostoçnıy Türkestan v drevnosti i rannem srednevekove. Oçerki istorii. Moskova. 1988, s 

353. 

43 Sima �yan. Tarihi Hatiralar. Urumçi, 1989, s. 32. 

44 Abdukıyum Hoca. Garbi Yurt…, s 75. 

45 Enver Baytur, Hayrinisa Sıddık. ġincongdaki Millatlar Tarihi. s. 96-97. 

46 ġer Y. A. Petroglifi Sredney i Sentralnoy Azii. Moskova, 1980, s. 238. 

47 Deopin D. V. Vsadniçeskaya Kultura v Verhovyah Yanszı Ġvostoçnıy Variant “zverinnogo 

stilya”/Kultura i Ġskustvo Narodov Sredney Azii v Drevnosti i Srednevekove. Moskova, 1979, s. 67. 

48 Abdukıyum Hoca. Garbi Yurt …, s. 205. 
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49 Qu sou ya da Ju shao okunuyor (Sima �yan. Tarihi Hatiralar. Urumçi, 1989, s. 30). 

50 Kun lun-Doğu Türkistandaki yüksek sıradağı. Yerli dilde Kurum, Karangutağ (Karanlık 

dağ) olarak isimlendirilir. Karangutağ‟ın doğusunda �ilan sıradağı yeralıyor. 

51 Sima �yan. Tarihi Hatıralar. Urumçi, 1989, s. 33. 

52 Sima �yan. Tarihi Hatıralar. Urumçi, 1989, s. 36. 

53 Sima �yan. Tarihi Hatıralar. Urumçi, 1989, s. 26. 

54 Abdukıyum Hoca. Garbi Yurt …, s. 48-49. 

55 Abdukıyum Hoca. Garbi Yurt …, s. 75. 

56 �eboksarov N. N. Osnovnıe etapı istorii antropologiçeskogo naseleniye Kitaya/Sibir, 

Sentralnaya i Vostoçnaya Aziya v drevnostı. Novosibirsk, 1976. s. 11. 

57 Lariçev V. E. Paleolit Severnoy, Sentralnoy i Vostoçnoy Azii. s. 250. 

58 A.g.e., s. 157. 

59 Lariçev V. E. Paleolit Severnoy, Sentralnoy i Vostoçnoy Azii. s. 162-163. 

60 Novgorodova E. A. Rannıy Etap Etnogenez Narodov Mongolii (Konets III-I tısyaçletie do 

n. e.)/Etniçeskiye Problemı Sentralnoy Azii v Drevnosti (Ethnic problems of the history of Central Asia 

in the early period), Moskova, 1981. s. 214. 

61 Lariçev V. E. Paleolit Severnoy, Sentralnoy i Vostoçnoy Azii. s. 343. 

62 You ling-Hebey bôlgesinin kuzeyi, Liaong ülkesi halkasına kadar olan yerler (Sima �yan. 

Tarihi Hatıralar. Urumçi, 1989, s. 26). 

63 San wei-bu dağ hakkında üç gôrüĢ vardır. 1. �ç zirve San wei adlandırılmıĢtır. O 

Tunhuang bôlgesinin 30 li güney doğusuna denk gelen Bei yu shan dağıdır. 2. Kengsu (Gansu) 

bôlgesindeki Min shan dağı olmalı. 3. Ji shi shan - Bayınkara dağının güney-batısında, Huang-he 

nehrinin güneyinde olarak gôsteriliyor. Mezkur yerlerin üçüsü de kadimden Türk halkları yaĢadığı 

yerlerdir. 

64 Sima �yan. Tarihi Hatiralar. Urumçi, 1989, s. 19-20. 

65 Sima �yan. Tarihi Hatiralar. Urumçi, 1989, s. 37. 

66 Graitovskiy E. A. “Seraya keramika”, “raspisnaya keramika” i indoiransi/Etniçeskiye 

Problemı Sentralnoy Azii v drevnosti (Ethnic Problems of the History of Central Asia in the Early 
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Period), Moskova, 1981. S. 245-273. 

67 Ari Kültürü‟nü dünya bilginlerinin çoğunluğu “Hint-Ġran kültürü” sayarlar (Litvinskiy B. A. 

Problemı etniçeskiy istorii Sredney Azii vo II tısyaçletiii do n. e./(Sredneaziatskıy aspekt ariyskoy 
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Bilinmeyen Ġç-Asya / Prof. Dr. Lajos Ligeti [s.672-683] 

 

Coğrafyacılar “en eski kıtanın”, Asya‟nın toprağını coğrafya bakımından beĢ kocaman parçaya 

ayırırlar. Coğrafya bilginlerinin coğrafyacı gôzüyle çizdikleri bu sınır çizgilerinin yalnız coğrafya 

bakımından birlik gôsteren, birbirine bağlı araziyi değil, aynı zamanda Asya‟nın tarihi ve medeni 

birliklerinin yayıldıkları alanları da �deta ôlçülü bir tamlıkla gôstermeleri ilk bakıĢta belki biraz 

ĢaĢırtıcıdır. Hakikatte bu tabiî bir Ģeydir. Zira toprakla insan birbirinden ayrılamaz ve coğrafi Ģartlar ise 

insanın tarihi yolunu, hayati hususiyetini �deta kader gibi tayin ederler. Bir tarihçi, coğrafi kuvvetlerin 

tesirini gôzônünde tutmayan, haritaya ehemmiyet bile vermeyen bir eski zaman tarihçisi, hataya 

düĢmekten kendini kurtaramaz ve insan yığınlarının kaderini, kavim kaynaĢmalarının yolunu, hava 

boĢluğunda oynatılan mukavva kuklaların cansız oyunları imiĢ gibi seyreder. 

Asya‟nın beĢ büyük coğrafya ve medeniyet birliği, sırasiyle Ģunlardır: Kuzey Asya, aĢağı yukarı 

bugünkü Sibirya demektir. Doğu Asya, siyasi tarihçilerin düĢündüklerinden çok daha dar bir bôlgedir. 

Coğrafya bakımından asıl �in-�inlilerin istila ettikleri topraklar hariç- Japonya ve Japon adaları, Kora, 

Mancurya (biraz ĢiĢirilmiĢ arazisiyle Mancuko denilen yer burasıdır) ve bir de Amur vadisiyle 

Kamçatka buraya girerler. Güney Asya Hindistan‟ı, �in Hindi‟ni ve Doğu Hint adalarını (Malaya) ihtiva 

eder. Coğrafya anlamiyle alınan Ġran, yani Acemistan, Afganistan, Ermenistan, Anadolu, Arabistan, 

Suriye ve Mezopotamya, yani Irak ise �n Asya‟yı teĢkil ederler. Bu dôrt büyük arazi parçası beĢinciyi, 

Asya‟nın en merkezi kısmı olan Ġç Asya‟yı üç tarafından kuĢatır. 

Herhangi bir cesaretli sefer heyeti Ġç Asya sınırlarını baĢtan baĢa dolaĢmak istese herhalde 

üzerine çok uzun sürecek bir iĢ almıĢ olur. Bu sınır yukarıda Ural Dağlarından baĢlar, Akmolinsk 

yaylasından geçer, Merkezi-Altayların dıĢından dolanarak biraz kuzeye kıvrılır, sonra Güney 

Sibirya‟nın kenar dağ zincirine varınca oradan doğuya doğru ta Büyük Kingan dağına varıncaya 

kadar, hep o zinciri takibeder; orada tabiî bir coğrafya hududu bulunmadığından, itibari olarak çizilen 

bir geometrik hat boyunca Bramaputra‟ya varır. Bu en uzak güney doğu noktadan kaçı Ģeklinde batıya 

dôner, Himalaya zincirinin kuzeyini takibederek Dünya Tepesi‟ne, Pamir‟e ve onu kucaklayarak hafif 

kuzeybatı yônünde Hazer denizinin doğu kıyısına kadar uzanır. Bu arada Afgan Türkistanı denilen, 

Afganistan‟ın kuzey kısmını içine alır, fakat ôte taraftan bugünkü Türkmenistan‟ın Kuzey Ġran ve 

Türkmen Balkanları arasında uzanan güneybatı kôĢesini sahasından dıĢarıda bırakır. Batıda Hazer 

denizinin doğu kıyısını, Ural nehrini, sonra Ural dağlarını takiple Ġç Asya sınırının kuzey çıkıĢ 

noktasına ulaĢır. Fakat coğrafyacılar batı sınırı hakkında, bunun tam ve kusursuz bir ayırıcı hat 

olmadığına, bunun batısında ve doğusunda coğrafya bakımından ônemli bir fark bulunmadığına da 

hemen iĢaret ederler. 

Coğrafyacı müĢahedesinin ôyle baĢlı baĢına, keyfi bir kanaat olmayıp tarihçinin tesbitleriyle 

garip bir Ģekilde birleĢtiği burada da hayretle gôrülür: Ġç Asya‟nın bu batı bôlgesine düĢen kavim 

coğrafya bakımından açık olan sınırı aĢarak bir ayağiyle Avrupa‟da bulunmaktadır. Ural nehrinin 
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bütün aĢağı mecrasında arasız bir geliĢ gidiĢ. Burası kavim gôçlerine tabiatın açtığı bir geçittir. 

Coğrafya ile tarihin muvaziliğini daha ileri gôtürebiliriz. Ana hatlariyle Ġç Asya tam bir birliktir, 

bütün olarak gôz ônüne getirildiğinde muhtelif derecelerde akıntısız arazi, bozkır ve çôldür, fakat 

bôlgelerini ayrı ayrı inceliyecek olursak, küçüklü-büyüklü birçok kısımlara ayrıldığını gôrürüz. Her 

Ģeyden ônce aĢağı yukarı bugünkü Moğolistan demek olan, Altay dağlarının doğusuna düĢen kısmını 

batı kısımlardan, yani Tarım havzasından, Turan ovasından ve Kırgız istepinden kolaylıkla ayırabiliriz. 

Ġç Asya‟nın bu batı kısmına ve evvelce sôylenen doğu alanlarına üçüncü olarak bir de Tibet yaylası 

katılır. Ġlk ikisi arasındaki münasebet bilhassa sıkı olduğu halde üçüncü kısımla, yani Tibet‟le olan 

münasebet daha gevĢektir. Coğrafyacı bôyle demektedir. 

Buna karĢılık tarihin ifadesine baĢvurduğumuz zaman ônümüze aynı manzaranın çıktığını 

gôrünce az hayret etmeyiz. Yazılı kaynakların bize bildirdiği en eski çağlardan baĢlıyarak, Altaylardan 

doğuya doğru uzanan alanda k�h Ģu k�h bu çeĢit bir gôçebe unsur peyda olmuĢ, devlet kurmuĢ, 

geliĢmiĢ ve ne zaman kuvvetinin gerildiğini duymuĢsa, muhakkak surette ve derhal gôzünü muazzam 

güney komĢusuna, �in‟e çevirmiĢtir. Bu neden bôyledir? Daha yüksek komĢu medeniyetin 

dayanılmaz cazibesi mi, yoksa bitip tükenmez gôrünen ganimet sahasının füsunu mudur? Bunu 

araĢtıracak değiliz, Ģimdilik �inlilerle gôçebelerin iki bin yıldan fazla süren temaslarında sayısız 

misalle doğrulanmıĢ olan bu h�diseyi olduğu gibi kabul etmemiz yeter. 

Kuzeyden �in‟e yônelen hücum dalgaları �deta ĢaĢılacak derecede intizamlı aralıklarla birbirini 

kovalamakta, fakat bütün dalgaların kırılması da yine aynı intizamla tekrarlamaktadır. Hangi gôçebe 

kavim veya kavim kırıntısı, ister istilacı, ister istil�ya uğramıĢ olsun, bir kere sınırı geçip de Doğu 

Asya‟nın monsun alanına girdi mi, eski gôçebe cemiyeti ve hayat tarzı için artık ebediyen kaybolmuĢ, 

yavaĢ yavaĢ ve bir iz bile bırakmaksızın �in medeniyeti içindeki kavimler deryasına gômülmüĢtür. 

Ancak bu sınır aĢma teĢebbüsünün baĢarı ile neticelendiği çok nadirdir. �ok defa bu iĢe 

yeltenen gôçebe kavmin kudreti kırılmıĢ, kesin olarak geri atılmıĢ bir halde en eski çıkıĢ noktasına, 

Orkhon ve Selenga nehirlerinin kaynak bôlgelerine çekildiği ve bir müddet sonra oradan yeni bir yône 

dônerek hareketine devam ettiği gôrülür. 

Bu hareket yônüne iyi bir gôz atalım. Gôçebe kavim dalgası, tereddütsüz gôçebelerin ilk 

anayurtları diyebileceğimiz, Altay‟ın doğusuna düĢen alandan kalkar ve hiç ĢaĢmaz bir intizamla hep 

aynı yônde ilerler. Fakat bu yôn hiçbir vakit -hatt� tesadüfi bir istisna olarak da- coğrafi �miller gôz 

ônünde tutulmadan en kısa ve “en mantıki” sayılan Avrupa yolunda, yani Altay ve Ural dağlarını 

birbirine bağlıyabilecek bir yerde, Akmolinsk yaylasının güney sırtında çizilebilecek bir hat boyunda 

olmayıp daima ve yalnız Cungarya kapısından geçerek BalkaĢ gôlü aĢağısına gôtüren tabiî coğrafya 

yolundadır. Gôçebe anayurttan gelen kavim dalgası burada etrafa yayılır, bir zaman için -yüzyıllarca- 

duraklar ve sonra, eski mahiyetini kaybetmeksizin, orada buluĢtuğu yarı gôçebe veya yerleĢmiĢ, v�ha 

kültüründe yaĢıyan yabancı, en ziyade Ġranlı kavimlerin tesiri altında belirli bir değiĢikliğe de uğrar. Ġç 

Asya‟nın, Cungarya kapısından Hazer gôlüne kadar olan bôlgesi gôçebe kavimlerin ikinci 
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anayurtlarıdır. 

Bu ikinci anayurttan gôçebelerin etrafa dağılıĢı iki yônden, ya buradan Ġran havzasına doğru, 

yahut da Ural dağlarının güney kolları ve Hazer gôlünün kuzey kıyısı arasında, Ural ve Volga nehirleri 

üzerinden olabilirdi ve ôyle de olmuĢtur. Ġran yolunu, orada oturan ve daha yüksek bir medeniyet 

yaĢıyan kavimlerin karĢı koması ziyadesiyle güçleĢtirmiĢtir. Bu canlı kalenin aĢılması nadiren 

baĢarılabilmiĢ, bunun için de o tarafa geçmeyi pek deniyen olmamıĢtır. Buna karĢılık Volga-Ural yolu 

ise coğrafya bakımından geçiĢe elveriĢli olduğu gibi, hareket halinde bulunan kavimlerin bu cihete 

yônelmelerine baĢka Ģartlar da yardım etmiĢtir. Hususiyle bu yolu ne Avrupa ne de Asya tarafında 

hiçbir kuvvetli medeniyet sahibi, yerleĢmiĢ kavim tutmamıĢtır. Bu hale gôre ikinci anayurttaki gôçebe 

kavimlerin Avrupa‟ya bu yoldan akmıĢ olmaları ĢaĢılacak bir Ģey midir? 

Ġlk anayurtlarından çıkan Asyalı gôçebe kavimler, Cungarya geçidinden ikinci anayurda ve 

oradan Ural ve Volga nehirlerinin aĢağı mecraları üzerinden geçen büyük gôç yolundan baĢka diğer 

bir yoldan da Avrupa‟ya geçmiĢlerdir. Ancak herhalde bu yol boyunca gôç daha sessiz cereyan ettiği 

ve coğrafi sebepler buradan at üstünde yapılan hızlı akınlara imkan vermediği için olacak, bu gôç 

yolunu Ģimdiye kadar �deta hiç dikkate almamıĢlardır. Bu yol boyunca otlu bozkırlar yoktu. Ġlk gôçebe 

yurdu olan Moğolistan kuzeyden ve kuzeybatıdan, yaratılıĢın atlı gôçebelere bahĢettiği bozkırlarla, 

baĢka hayat Ģartları istiyen ormanlıklarla çevrilidir. Ġmdi birçok açık misaller gôstermektedir ki, bazı 

fel�ketli yeniliĢlerden sonra Ģu veya bu atlı gôçebe-kabile son sığınacak yer olarak ormanlık bôlgeye 

girmiĢ ve bir daha cetlerinin otlaklarına asla dônmemiĢtir. BaĢlangıçta kendisine yabancı gelen 

muhitte kalmıĢ ve yavaĢ yavaĢ yeni hayat tarzına uymuĢtur. Bôylece, sürüsünü otlatan eski gôçebe, 

ormanda yaĢıyan balıkçı-avcı haline gelmiĢtir. 

Güney Sibirya ormanlarında yaĢıyanların da kendi yavaĢ tempolu gôç yônleri vardı ki biz 

Ģimdilik bunun yalnız batı bôlgesine düĢen kısmını daha tam olarak tanımaktayız. Altay dağlarının, 

kuzeydeki baĢlıca kümesinden, Sayan dağlarından baĢlıyan ve aslında ticarete mahsus olan bu yol 

Güney Sibirya‟dan geçerek aĢağı yukarı bugün BaĢkırt topraklarının bulunduğu yerde Avrupa‟ya 

açılırdı. Ġç Asya‟daki anayola, kendine mahsus ticaret metaı dolayısiyle nasıl Ġpek yolu deniyorsa bu 

yola da, o sahanın karakteristik ticaret mahsulüyle ilgili olarak pek�l� Kürk yolu adı verilebilir. 

Gerçekten tarihî kaynaklar bu yolun batı ucunda her çağda, geliĢmiĢ bir kürk ticareti faaliyetinden 

bahsederler. 

Ezcümle Rus isteplerinin, boğuĢan hayvanları tasvir eden kendine mahsus küçük pl�stikası 

Güney Sibirya‟ya herhalde kürk ticaretiyle girmiĢ, oradan Kuzey Altay ve Sayan dağlarını aĢarak 

Kuzey Moğolya‟nın atlı gôçebelerine geçmiĢ ve onlar tarafından, hem de daha Ġsa‟dan ônce ikinci 

yüzyılda Kuzey �in‟e gôtürülmüĢ olsa gerektir. 

Demek oluyor ki, Ġç Asya‟nın iki büyük doğu ve batı parçasının iki ayrı hayatı, aynı zamanda ikisi 

arasındaki sıkı bağlar, sade coğrafya gôzüyle incelendiği zaman nasıl açıkca gôrünüyorsa tarihin ıĢığı 

altında da yine ôylece meydandadır. 
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Aynı durumu Tibet‟te de gôrmekteyiz. Tibet‟te doğu ve batı anayurt kavim unsurlarından 

tamamiyle ayrı, dil ve etnik bakımından onlara yabancı bir kavim, fakir çoban hayatını sürüp 

gitmektedir. Bu kavim gerek doğu gerek batı gôçebe yurtlarına gôçmen kafileleri salıvermediği gibi, 

oralardan da bu ülkeye yeni ve serbest yerleĢme alanları araĢtıran yabancılar akın etmezler, çünkü 

Tibet‟in coğrafya bakımından nispi kapalılığı, arazisinin kısırlığı bunu esastan imk�nsız hale 

getirmiĢtir. Bununla beraber bu coğrafi kapalılık hiçbir zaman Tibet‟le diğer iki gôçebe saha arasındaki 

bütün münasebetleri kesebilecek derecede değildi; nitekim de kesmemiĢtir. Turfan, Dun-huang, hatt� 

Orkhon nehri v�disindeki delillerden anlaĢıldığına gôre, “kızıl yüzlü”lerin (Tibetliler kendilerine bu adı 

verirler) yakın ve uzak atlı gôçebelerle olan ticari, medeni ve pek de küçümsenmiyecek siyasi 

münasebetleri devamlı ve çok zaman gayet sıkı olmuĢtur. 

Ġç Asya‟nın eski, tarihi yaĢayıĢına yôn veren coğrafi kuvvetler bugün de değiĢmemiĢtir; Ģu halde 

bugünkü siyasi manzarasının teĢekkülünde bunların yine müessir olmalarından daha tabiî bir Ģey 

olamaz. 

Bugünkü siyasi durumu hazırlayan vakıaları geçen yüzyılın ortalarında aramalıdır. Sibirya ile 

Hazer gôlü arasındaki gôçler geçidine sahip bulunması itibariyle Rusya‟nın Avrupalı büyük devletler 

arasında Ġç Asya‟nın batı kısmiyle ilk al�ka gôsteren devlet olması mukadderdi. Bilindiği gibi bu al�ka 

kendini gôstermekte gecikmemiĢ, Hive ve Buhara‟daki �zbek hanlıklarının silinip süpürülmesi 

Ģeklinde ameli neticeler vererek Türkistan‟ın büyücek bir kısmı Rus egemenliği altına girmiĢtir. 

Rusya‟nın doğuya doğru daha ziyade yayılmasına ise coğrafi sebepler değil, bir an için pek uygunsuz 

Ģartların araya girmesi engel olmuĢtur. �ünkü bahis mevzuu olan Doğu Türkistan o zaman da ôyle 

geliĢi güzel ele geçiriliverecek sahipsiz bir arazi değildi ve orayı elinde tutan da ôyle gelip geçici, 

sonradan gôrme biri olmayıp o zamanlar keza kudretinin doruğunda bulunan büyük bir Asya Devleti, 

�in idi. �in‟in buraya karĢı olan ilgisi ve buradaki menfaati ise hiçbir zaman dünkü gün baĢlamıĢ 

değildi, çünkü onun bütün yayılma gayreti bin beĢ yüz yıldan beri bu sahalara yônelmiĢti. Ufak tefek 

fasılalar sayılmazsa bu gayreti her zaman parlak baĢarılar taçlandırmıĢtır. 

Fakat burada baĢka bir rakip daha vardı: Ġngiltere. Ancak aradaki zıddıyet uzak, tatbik sahasına 

çıkmamıĢ pl�nlar altında gizleniyor, o vakitler henüz bertaraf edilemeyen ve arada engel olan 

üçüncünün, yani �in‟in mevcudiyeti yüzünden patlamaya meydan bulamıyordu. Ġngiltere, Hindistan 

tarafından geniĢlemek istiyordu; asıl açığa vurduğu pl�n, gûya Ģimdilik Hindistan‟daki sômürge 

arazisini emniyet altına almak için Tibet‟i ele geçirmekti. Bu pl�n, bilindiği gibi, uzun zaman yine Doğu 

Türkistan‟a doğru Rus yayılmasının ônüne geçmiĢ olan �in mukavemetiyle karĢılaĢarak akim 

kalmıĢtır. 

Bu iki Avrupalı rakipten Ġngiltere‟nin durumu Ģüphesiz daha az elveriĢli idi. Rusya‟nın geniĢleme 

yônü tarihte denenmiĢ, tabiî yollardan geçiyordu. Ġngiltere‟nin ise tarihin Ģimdiye kadarki safhalarında 

istil� niyetiyle kimsenin pek sokulamamıĢ olduğu sahalarda, bütün engelleri yenerek kendine yeni bir 

yol açması gerekiyordu. Tibet Hindistan tarafından zorlanarak kolay kolay devamlı bir istil� altına 

alınamadığı gibi KiĢmir tarafından da durum aynıdır, yani Tibet toprağı bu yônden de nüfuz 
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geniĢletmeye elveriĢli değildir. 

Rus geniĢleyiĢinin Altay ve Güney Sibirya kenar dağları boyunca DıĢ Moğolya‟ya açılan yollar 

üzerinde durması, tıpkı Ġngiliz ilerleyiĢinin Tibet sınırlarında duraklayıĢı gibi tabiîdir, çünkü burada da, 

orada da coğrafya kuvvetleri inatçı �in mukavemetini desteklemiĢtir. 

Mancu hanedanını deviren büyük �in ihtil�li, onun ardından ilk cihan harbi, Ġç Asya‟yı ele 

geçirmek yolundaki mücadeleye yeni bir akıĢ vermiĢti. Ġhtil�l ve onu takibeden kardeĢ harbi, iç 

nizamın tamamiyle altüst oluĢu ve bütün bunları tamamlıyan karıĢıklıklar, savaĢlar �in‟in askerî 

kudretini büsbütün tüketmiĢti. O sıralarda Pekin-daha sonra Nanking- hükümeti değil uzaktaki, daha 

ziyade t�bi durumda olan ve esas itibariyle imparatorluğun yabancı bôlgeleri demek yerleri askerî 

muhafaza altında bulundurmak, asıl �in‟in “on sekiz eyalet” denilen kısmının müdafaasını bile 

baĢarabilecek durumdan uzak bulunuyordu. On yıllardan beri iç ve dıĢ gaileler içinde çırpınan �in için, 

tehlikede bulunan kenar ülkelerini koruyabilmek için elinde tek bir sil�h kalmıĢtı ki, o da politika idi. 

Ġtiraf edelim ki, �in bu sil�hı uzun müddet maharetle kullanmıĢtır ve nihayet bu da ifl�s ederek 

sakınılmaz �kıbet kendini gôstermiĢse bu, onun elinde olmıyan bir Ģeydi. 

Ġlk ônce, uzun mücadelelerden sonra, Tibet‟in kaderi damgalandı. Ġngiltere, fazla bir zor 

kullanmağa lüzum kalmaksızın amacına ulaĢtı. Ġhtil�l ateĢi içinde kıvranan �in‟e karĢı Tibet‟te daha 

açıktan ve daha Ģiddetli olarak hüküm süren kurtuluĢ kımıldanıĢının kendi istil� politikası bakımından 

olan değerini fevkal�de bir duygu ile sezmiĢ ve gôze çarpacak bir Ģiddetle, �in‟den ayrılmıĢ olan 

müstakil Tibet‟in yanında yer almıĢtır. Beri taraftan bu büyük hürriyetin, cahil ve gem almaz gôçebe 

kavme herhangi bir zararı dokunmamasına karĢı ise bizzat Lhasa tarafından tedbir alınmıĢtır. 

Tibet‟teki Budistliğin birbirine rakip ve araları son derece açık iki baĢkanı, Dalay l�ma ve Pançen l�ma 

arasındaki diktatôrlük kavgası o kadar kızıĢmıĢtı ki, her iki taraf da dıĢardan yardım bekliyordu. 

Pançen l�ma müttefikini �in‟de bulmuĢ, Dalay l�ma da d�vası için Ġngiltere‟yi kazanmıĢtı. Hiç 

Ģüphesiz yalnız bu müttefik seçme iĢi mücadelenin neticesini belli etmiĢti. Pançen l�ma, bilhassa aynı 

d�va uğruna giriĢmiĢ olduğu sil�hlı savaĢı kendi hesabına kaybetmiĢ bulunan bir müttefikten bir 

prensip müzaheretinden baĢka bir Ģey bekliyemezdi. Hasılı zaferi Dalay l�ma kazandı ve onun, daha 

doğrusu taraftarlarının iktidara geçiĢi ise memlekette sade Ġngiliz dostluğu çığrının galebisini değil, 

bundan daha fazlasını, hudutsuz, itiraz kabul etmez Ġngiliz nüfuzunu ve Tibet‟teki Ġngiliz h�kimiyetine 

zarar verebilecek her türlü kımıldanıĢın amansızca boğulacağını ifade ediyordu. 

Eski Avrupalı rakibi olan Rusya, kendi iç dertleri ve gaileleri yüzünden Asya karasının bu uzak 

noktasında olup geçenlerle ilgilenemediği içindir ki, Ġngiltere Tibet‟teki pl�nlarını daha kolaylıkla yerine 

getirebilmiĢtir. Rusya Sovyet Cumhuriyeti olduktan sonra, artık bundan bôyle Ġç Asya h�kimiyeti 

mücadelesinde ônemli bir �mil olamıyacağı sanılmıĢtı. Fakat bôyle olmadı. �ok geçmeden kendini 

toplıyan Sovyet Cumhuriyeti eski çarlık dünyasının Asya‟daki geniĢleme siyasetini, bırakılmıĢ olan 

yerden, ancak baĢka sil�hlarla, devam ettirmek istediğini açığa vurdu. 

Ne olursa olsun bugün vaziyet Ģudur ki, Ġç Asya‟nın doğu ve batı büyük parçaları, iki gôçebe 
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anayurt, kısmen eski miras, kısmen de yeni kazanç olarak Sovyet Rusya‟nın elindedir, bu yukarıdaki 

iki parçaya daha gevĢekçe bağlı bulunan üçüncü güney kısım, yani Tibet ise, Ġngiliz nüfuzu altına 

girdikten sonra Ģimdilik o eski birlikten tamamiyle kopmuĢ, ayrılmıĢtır. 

Ġç Asya‟ya sahip olmak için baĢlıyan mücadeleyi ve boğazlaĢmaya kadar varan ve Ģüphesiz 

bugün bile bitmiĢ gôzüyle bakılamıyacak olan savaĢın m�nasını, iĢin içyüzünü bilmiyenler pek de 

kavrıyamazlar. GôrünüĢte münakaĢa Asya‟nın en hoĢa gitmiyecek, en verimsiz toprağı üzerinde 

oluyordu ve buranın tabiî zenginliklerinden de mucizeler beklenemezdi. Büyük kısmı kumsal ve tuzlu 

çôlden, su bakımından fakir bozkırlardan ibaret olan Ġç Asya‟nın nüfus sıklığı da gôze çarpacak 

derecede düĢüktür: Doğu bôlgesinde kilometre kare baĢına bir kiĢi bile düĢmediği gibi, daha kalabalık 

olan batı parçasında da 20‟yi geçmez. Yalnız Sir-Derya ve Amuderya veya bôlgeleri müstesnadır, 

buralarda kolayca anlaĢılır sebeplerden dolayı, yerleĢmiĢ nüfus daha sıktır. 

Hakikaten Ġç Asya herhangi nüfus fazlalığını yerleĢtirmeğe elveriĢli bir saha değildir, çünkü 

bugünkü nüfus seyrekliğinin sebebi gûya “gittikçe tükenmekte olan, aĢağı sınıf” insanların artık 

çoğalma kabiliyetlerini kaybediĢlerinden değil, sert olan tabiat Ģartlarının burada fazla nüfus artıĢına 

elveriĢli olmayıĢındandır. Fakat sômürge usulü yayılmanın en ônemli Ģartı, yani iptidai maddelerin 

mev- 

cudiyeti bakımından buradaki imk�nlar hiç de o kadar kısır değildir. Bu cihetten her ne kadar 

Hollanda Hindistanı‟nın veya �in Hindi‟nin zenginliklerine ulaĢamaz, hatt� yaklaĢamazlarsa da, 

mevcudiyetlerini, değerlerini ink�r etmek de haksızlık olur. Buranın yapağı, deri ve kürk gibi kendine 

mahsus mahsullerini bir tarafa bırakarak sade güneybatı sınırlarında geniĢ ôlçüde yetiĢtirilmekte olan 

endüstri nebatlarını (pamuk vs.) düĢünmek yetiĢir. Bunlardan baĢka sınırlar boyunca uzanan kenar 

dağların ve Altayların maden hazineleri pl�nlı ve bilgili bir iĢletme ile baĢlıbaĢına paha biçilmez değer 

ifade ederler. Tibet‟in henüz açılmamıĢ olan altın madeni de bayağı bir efsane haline gelmiĢ ve �in‟de 

hemen baĢtan baĢa yayılmıĢtır. Ġngiltere aleyhindeki Ģik�yetlerin usanç verecek kadar tekrarlanan 

nakaratı da Ġngilizlerin �in altınına-hem de Tibet‟te!?- el koymak isteyiĢidir. 

Fakat Ġç Asya‟daki geniĢleme siyasetinin yaylarını harekete getiren bir Ģey daha vardır ki, o da 

burasının, zengin ve medeni bôlgelere açılan birçok yollariyle bir geçit sahası oluĢudur. Ancak bu 

hakikatı itiraftan her iki ilgili taraf da çekinmiĢtir. Mamafih aynı hakikatı eski gelip geçici gôçebe beyleri 

de anlamıĢlar ve bu ônemli Ģahdamarlarını güçlerinin yettiği kadar ellerinde tutmağa çalıĢmıĢlardı. Ve 

o zamanın daha samimi ifadesiyle açıkça ganimet sahası denilen o zengin ve medeni yerlere ancak 

bu suretle, kolaylıkla sokulabilmiĢlerdi. 

Fakat o eski sahiplere ne oldu ki bu büyük kavgada sesleri bile duyulmuyor? 

Onlar yüzyıllardan beri sürüp giden boğuĢmalarda birbirlerini adamakıllı zayıflatmıĢlar ve son 

zamanların büyük meseleleri ortaya çıktığı zaman ise artık kımıldıyacak takatları kalmamıĢtır. Onların 

kalkınmalarının sırrı eski siyasi kuruluĢ tarzları, aĢiret usulü idi ki, çok defa mahvolmalarının da sebebi 

olmuĢtur. Herhangi bir kudretli aĢiretin etrafına, kendi istekleriyle veya cebri teĢvik üzerine, daha 
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küçük ve daha zayıf kabile kümeleri, aĢiretler, hücrelerin çoğalıĢı gibi katılarak, hatırı sayılır müttefik 

teĢkil ederlerdi. Bu ittifaklar bazan ôyle bir kuvvet haline gelirdi ki, içlerinden kaç kere dünya 

imparatorlukları meydana gelmiĢti. Buna karĢılık, içeride herhangi bir karıĢıklık baĢ gôsterince, yahut 

da fethedilen sahalar devamlı olarak merkezden idaresi mümkün olamıyacak derecede geniĢleyince, 

bu unsurlar yine aynı tabiîlik ve kolaylıkla dağılıverirlerdi. Bu atomlar kımıldanıĢının zayıf tarafı 

devamlılık noksanıdır, kuvvetli tarafı ise, yurt kuran Macarlara dair bir kaynağın yazdığı gibi, onları kati 

olarak yenmek, yahut istil� altına almak mümkün olamayıĢındadır; çünkü vuruĢ ne kadar Ģiddetli 

olursa olsun, kabile usulü hemen kendisine yeni hayat verecek olan hücre üretimine baĢlar. 

AnlaĢılan Ġç Asya‟nın bugünkü sahipleri, kabile usulündeki bu hayat kudretinin farkına varmıĢ 

olacaklar ki, onun yerine yavaĢ yavaĢ ve belirli bir amaç ile koydukları siyasi nizam, o usülün pl�n 

dairesinde ortadan kaldırılmasını hedef tutmuĢ gibidir. 

Biz kitabımızda yalnız Altay‟dan doğuya ve batıya doğru uzanan ve bugün Rus h�kimiyeti 

altında bulunan bôlümün durumunu inceliyeceğiz. Güneydoğu bôlümünü, yani Tibet‟i devamlı Ģekilde 

dikkate almıyacağız, çünkü bu toprak parçası hakkındaki bilgileri ayrıca, hul�sa halinde toplamıĢ 

baĢarılı bir eser yakınlarda çıkmıĢtır (V. Juhasz, Tibet. Budapest. 1936), al�kadar burada sôylenenleri 

oradan tamamlıyabilir. Umumî olarak, Tibet‟le ilgili yerler veya dediğimiz eserde bahsi geçmiyen 

meseleler geldikçe Tibet münasebetlerine yine yer verilecektir. 

Altayların doğusunda bugün münhasıran Moğol kabîleleri yaĢamaktadır, eski Türkler yüzyıllarca 

ônce baĢka alanlara çekilmiĢlerdir. Bu kabileler içinde en tanınmıĢı ve ta son zamanlara kadar en 

kudretlisi Khalkha‟dır. Bu Moğol kabilesi kendini Cengiz Han soyundan sayar. En büyük ve en ônemli 

saha onundur. Khalkha kabilesi Mancu hanedanına ait DıĢ Moğolya‟nın en ileri gelen kabilesi 

olduğundan ôteki küçük akraba kabîleler arasında bir nevi gôçebe h�kîmiyeti sürmekte idi. Bugün 

Sovyetler Birliği‟nin Moğol Cumhuriyeti halkını teĢkil edenler onlardır. Sovyetler en eski beĢ kabîlenin 

(aymak) arazi taksimatını, sal�hiyet çevresini bozarak 1931‟de bütün ülkeyi 13 idare bôlgesine 

ayırmıĢlardır. 

Moğol Halk Cumhuriyeti‟nin arazisi bir milyon kilometre kareden fazla geniĢliktedir. Tam olarak 

ne kadar olduğunu Ruslar kendileri de bilmezler, çünkü doğu ve güney sınırları eskiden beri belirsizdi. 

Bu herhalde azımsanmıyacak büyüklükteki toprakta nüfus sıklığı tam çôl karakterine uygundur. 

Ahalinin ezici çoğunluğu Moğoldur. Sayısı beĢ bini ancak bulan �inli nüfus burada çok su 

bulandırmaz; mevcudu yüz bin etrafında oynıyan Rus kolonisi daha ônemlidir. Moğolları 600.000 

olarak tahmin ederler, fakat bu rakamda, 1924‟te elde edilen malûmata gôre sayıları yine 600.000 

kadar olan kôlelerle 1918 tahminlerine gôre 480.000 kadar olan papazlar ve l�malar yoktur. Bu üç 

rakam yazık ki yalnız muhtelif zamanlara ait olmakla kalmayıp, aynı zamanda birbirine taban tabana 

zıt politika vaziyetlerinin neticeleridir. Halen kôlelerin sayısı çok daha az olduğu gibi en ziyade 

1918‟de resmî yardımın kesilmesi üzerine ekmeklerinden emin olmıyan l�ma sürüsü de gôzle gôrünür 

surette eksilmeğe baĢlamıĢ, sonraları Sovyetlerce alınan tedbirler üzerine ise daha çok azalmıĢtır. ġu 

halde ilk 600 bin rakamının içinde-ki zaman itibariyle üçünün en yenisidir- ôteki iki tabakadan da 
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miktarı kestirilemiyecek kadar yığınlar vardır. Moğol Sovyet Cumhuriyeti‟nin millî nüfusunu Ģôyle bôyle 

bir buçuk milyon olarak tahmin edersek herhalde pek yanılmıĢ olmayız. Bu millî nüfus Khalkha‟dan 

maaada daha baĢka Moğol kabîleleri ile, ezcümle-yalnız en ônemlisini sôyliyelim- Kalmuklarla aynı 

soydan olan Oiratlarla da artmaktadır. 

Moğol Sovyet Cumhuriyeti‟ndeki Moğollar hayvan yetiĢtirici gôçebelerdir. Millî servetin en ônemli 

kısmı Ģüphesiz, halkın geçimini temin etmekte olan 17 milyon hayvandır ki, bunun dôrtte üçü 

koyundur. Memleketin iktisadi varlığı bu hayvan kadrosu etrafında dôner ve ihracatın ciddî olarak 

hesaba katılabilecek tek maddesi de budur. Rejim değiĢikliğinin husule getirdiği siyasi sarsıntı pek 

tabiî olarak iktisadî hayatta da tesirini Ģiddetle duyurmuĢtur. Moğolistan �in‟in eyaleti olduğu 

müddetçe ticaret hayatının hemen tekmil bağları bu memlekete yônelmiĢ bulunuyordu. Fakat Sovyet 

Rusya Urga‟yı ele geçirince herĢey değiĢti, Moğolya‟da �in‟e yônelmiĢ olan iktisadi mübadele uzun 

müddet durakladı. Durum daha sonra da düzelmedi, ahval normalleĢince de Moğol ticaret hayatının 

Rus menfaat çevresine bağlanması iĢine pl�n dairesinde baĢlandı. Son durum hakkında bir fikir 

verebilmek için tam da buhranlı yıllardan alınmıĢ olan birkaç misal yetecektir. Moğolya‟nın 1927‟de 

�in‟e ihracatı 12 milyon tugrik tutarken, 1929‟da 6 milyona, aynı yıllarda �in‟den yaptığı ithal�t 27.5 

milyondan 8.5 milyona düĢmüĢtür. Rusya tarafında ise aynı yıllarda rakamların arttığı gôrülmektedir: 

Ġhracaat 17 ve 21 milyon, ithal�t 4 ve 7.5 milyon. Durumun bôylece değiĢmesinde de �in‟in zararının 

Rusya‟nın kazancından fazla olduğu o yıllardaki siyasi huzursuzluklarla izah edilebileceği gibi belki 

Moğolistan‟ın tabiî piyasalarının ne de olsa güneye doğru açılmasiyle de açıklanabilir. 

Nakil Ģartları burada bugün dahi iptidaidir, atalardan kalma deve kervanları ile yapılan nakliyat 

yavaĢ fakat ucuzdur; her ne kadar birçok yerlerde kamyonlarla çôl nakliyatı yapılmakta ise de bu, 

Ģimdiye kadar eski usulü tamamiyle kaldıramamıĢtır ve belli bir zamana kadar kaldırabileceğe de 

benzememektedir. 

Moğolların kendilerine mahsus medeniyetleri, Sovyetler idaresi altında da kaybolmamıĢ, çünkü 

bu kavim ve onun ônderleri Ģiddetli bir ôzdeyiĢle Cengiz Han geleneklerine atılmıĢlardır. Resmi dil 

artık �ince veya Mancu dili olmayıp, hatt� Rusça da değil, eski Moğolcadır. Bu dilin yazısı için 

Sovyetlerin ileri sürdükleri, L�tinceden yapma yazı Ģekillerinin hiçbirini almamıĢlar, eski kahramanlık 

çağlarından kalma Uygur-Moğol yazısına sarılmıĢlardır. ġôyle bôyle küçük bir ilim akademileri, bir de 

üniversite süsü verilmiĢ yüksekçe okulları vardır. Her iki müessesenin de Moğolların eski Ģan ve 

Ģereflerini ne büyük bir gayretle beslemekte, ôğretmekte ve yaymakta olmaları dikkate değer. 

Moğolistan‟ın kendine mahsus dinini, hatt� dindarlık karakterini yeni siyaset sistemi de 

değiĢtirememiĢtir. Budizm dininin büyük mezheplerinden biri olan l�maizm Tibet‟ten maada bu 

memlekette mevcuttur. Moğolistan‟da Ulan bator khoto (Urga‟nın yeni adı) Rus emri altına gireli 

Tibet‟le olan münasebet tabiatiyle kendiliğinden kesildi, �in imparatorluk sarayının teveccühünü ise 

ihtil�l yüzünden çoktan kaybetmiĢ bulunuyorlardı. Eski hubilganlar, yeni canlı tanrılar, en yüksek ve 

ikinci derecedeki sayın l�malar ôksüz bir durumda kendi hallerine bırakılmıĢlar, bir zamanlar 

debdebeli, Ģimdi metruk ve yıkılmağa yüz tutmuĢ manastırlara ve kilise-kôylere bakan kalmamıĢtır. 
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Bununla beraber eski din gayreti, hem de yalnız basit halk çocuğunun kalbinde değil, ilerigelenlerde 

de, pek açığa vurmasalar bile, yine de yaĢamakta, geliĢmektedir. 

Moğol Halk Cumhuriyetinin kuzeybatı komĢuluğunda Tuva veya Tannu-Tuva adlı bir Moğol 

Cumhuriyeti daha vardır. Burasını kuzeyden Sayan Dağlarının, güneyden ve Tannu-Ola‟nın 

çevrelediğini sôylersek, yerini daha iyi belirtmiĢ oluruz. Bu memleket resmen Sovyetler Birliği 

himayesi altında bulunmaktadır. 

Gerçekten Tuva oldukça garip bir devletçiktir, bilginlerden maada onunla ilgilenen hemen yok 

gibidir. Fakat onların Sibirya ile Ġç Asya sınırında bulunan bu 65 bin nüfuslu küçücük memlekete karĢı 

ilgi gôstermeleri için de her türlü sebep mevcuttur. Resmi dili olan Moğolcayı halk arasında anlıyan 

yüzde ikiyi bile bulmaz, çoğunluk Türk-Tatar cinsinden insanlardır. L�maizmi bilirler, fakat asıl dinleri 

ġamanizm‟dir. En büyük hususiyeti yine de ren-geyiği kültürünün en güney sınırının buradan 

geçmesidir; Sibirya‟nın bu ôzel ehli hayvanı Tuva‟da hem atın hem de sığırın yerini tutar ki, esasen bu 

dağlık ve ormanlık ufak memlekette her ikisi de pek az bulunur. Tannu-Tuva halkı doğu komĢusu 

Moğol gibi hayvan yetiĢtirici gôçebe olmayıp bu iĢle hiçbir vakit uğraĢmamıĢtır da; o, ormanda yaĢıyan 

avcıdır, fakat bu iĢin tam ehlidir. 

Minimini Tuva, istikl�li uğrunda koca �in‟e kafa tutmuĢ ve kendisine nispetle bir dev olan 

Moğolya ile pençeleĢmiĢtir. 

Altaylardan batıya bugün Türklerle Ġranlılar bulunmaktadır. 

Türk deyince yalnız Ġstanbullu Türk hatıra getirilmemelidir. Türk yalnız Mustafa Kemal‟in milleti 

değildir, ondan gayri Ġç Asya‟da, Sibirya‟da, Ġran‟da, Doğu Rusya‟da, Kafkasya‟da baĢka baĢka adlarla 

daha Ģôyle bôyle kırk türlü Türk kavim veya kabilesi yaĢamaktadır. Atalarının yaĢayıĢ tarzını, yani 

gôçebe çobanlığı en ziyade muhafaza etmiĢ olanlar Ġç Asya Türkleridir, içlerinden ancak pek azı bir 

yere yerleĢmiĢ ve kendilerine esasen yabancı olan çiftçiliğe baĢlamıĢtır. Eski cetlerinin dinini, daha 

doğrusu dinlerini Ġsl�mlığın kızgın rüzg�rı daha baĢlangıçta, Ġç Asya bozkırlarını ve v�ha isk�nlarını 

süpürüp geçtiği zamanlarda bırakmağa mecbur kalmıĢlardır. Bugün buradakilerin hepsi koyu 

Müslüman ve Sovyet tebaasıdır. 

Ġç Asya Türkleri arasında müttefik cumhuriyetler çerçevesinde de bir dereceye kadar müstakil 

hayata kavuĢanlar: Gôçebe veya yarı-gôçebe Kırgızlar, Kazaklar, Türkmenlerle, kısmen bir yere 

yerleĢmiĢ �zbekler, Karakalpaklar ve Sartlardır. Daha yakınlarda Sovyet Rusya ile münasebete 

giriĢmiĢ, yani ona bağlanmıĢ olan �in Türkistanı‟nın Turki adı verilen Türklerini de unutmıyalım. 

Sovyetlerin müttefik Türk Cumhuriyetleri pek de ôyle millî devletler değillerdir, çünkü mesel� 

Karakalpaklar, kendi memleketlerinde halkın ancak yüzde 37‟sini teĢkil ederler. Kazaklar bu bakımdan 

daha talihli durumdadırlar, çünkü onlar yüzde 50 nispetini bulmakla ôğünebilirler, �zbeklerin 

Cumhuriyeti ise hepsinden ziyade gıptaya değer, çünkü nüfusun dôrtte üçü �zbek‟tir. 

Müttefik cumhuriyetler olarak Sovyetler Birliği‟ne dahil olan yerler Ģunlardır: Kırgızistan, Tanrı 



  1038 

Dağları ve Alatau bôlgeside olup geniĢliği takriben 200.000 kilometre karedir, baĢkenti PiĢkek yahut 

bugünkü adıyla Frunze‟dir. Kazakistan, mesahası 2.814.600 klmk., nüfusu yedi milyondan yukarı olup 

baĢkenti, Ġli nehri kıyısında 64 bin nüfuslu Alma-Ata‟dır. Türkmenistan, 443.000 km2 geniĢliğiyle, 

Avrupa ôlçüsüne gôre bugün bile gôze çarpacak büyüklükte bir memlekettir. Buna karĢı nüfusu yalnız 

1.270.000 kiĢiden ibarettir. BaĢkenti AĢkhabat‟tır. 172 bin km2. yüzôlçümü ve beĢ milyon nüfusiyle 

�zbekistan ise eski Buhara hanlığını ihtiva eder, baĢkenti meĢhur TaĢkent Ģehridir. Dediğimiz gibi 

bunlar müstakil müttefik cumhuriyetlerdir. Aral gôlünün güney kıyı bôlgesinde bulunan 

Karakalpakistan‟a gelince, bu o kadar ileri gitmemiĢ, Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı içinde muhtar bir 

arazi olarak kalmıĢtır  ve Moskova‟ya olan bağlılığı; evvelkilerden daha sıkı imiĢ. BeĢ bin nüfuslu 

berbat bir yer olan Turtkul adlı baĢkenti hakkında Ģimdiye kadar Batı‟da çok bir Ģey sôylenmemiĢtir. 

Daha yakınlarda Rus h�kimiyeti altına girmiĢ olan �in Türkistanı, eski �in adıyla Sincianğ‟a dair 

henüz elimizde tam bir bilgi olmadığı gibi Moskova ile olan resmi münasebetinin ne merkezde olduğu 

da pek belli değildir. Herhalde prensip bakımından, yukarda adları geçen cumhuriyetlerden daha 

serbesttir ve Moğol Halk Cumhuriyeti‟ninkine benzer bir nevi istikl�l elde edebilmiĢtir. 

Katalog usulünde sıraladığımız bu kuru bilgilerden anlıyoruz ki, eski tek parça Rus 

imparatorluğu Ġç Asya‟da mozaik parçalara ayrılmıĢtır. Bôyle olmakla beraber bu yeni devlet-eyaletler 

siyasi bakımdan yine merkeze bağlı kalmıĢlardır. 

Bununla beraber eski durum yine de esasli bir değiĢikliğe uğramıĢtır. �arlık devrinin 

RuslaĢtırma siyaseti büsbütün ortadan kalkmamıĢsa bile kuvveti azalmıĢtır ve muhtariyetle idare 

olunan yerler, müttefik cumhuriyetler il�h, bittabi Rus politikasının menfaatleriyle çarpıĢmıyacak bir 

hudut içinde, dillerini ve millî kültürlerini kuvvetleĢtirmek, geliĢtirmek alanında serbesttirler. Dillerinin 

tecrid edilmiĢ bir halde kalması yüzünden Ģimdiye kadarki hakimiyet devrinde yaklaĢması imk�nsız bir 

halde kalmıĢ bulunan kitlelere sokulabilmek için, buradaki dilleri canlandırma iĢini bizzat Moskova 

teĢvik etmiĢ, desteklemiĢtir. L�tin harfleriyle yeni yazı uydurulmuĢ ve yazı yazma marifetinin geniĢ 

halk tabakaları arasında yayılıĢına engel olan eski, zor yazıların yerine bunun kullanılması mecburi 

kılınmıĢtır. ġimdiye kadar hiçbir vakit tesbit edilmemiĢ olan diller de yazıya ve kitaplara kavuĢtu, 

gerçekten batma yolunu tutmuĢ olan birtakım ekzotik diller �deta son nefeslerinde yeniden kuvvet 

buldular. 

Ġktisadi alanda hayvan yetiĢtiriciliğin geliĢmesi ve onunla birlikte pl�nlı ziraatçilik ise �deta 

kendiliğinden meydana gelmiĢtir. Kazakistan‟ın 30 milyon baĢlık hayvan kadrosu; Kırgızistan‟ın sade 

koyun mevcudu dôrt milyonu bulan sürüleri devlet kontrolu altına girdi. Türkmenistan ve �zbekistan 

bozkırlarında otlıyan koyun, sığır, at ve develerin sıkı bir sayımı yapıldı. Yapak ve deriyi devletin 

merkezi teĢkil�tları toplatmakta, iç piyasada ve yabancı memleketlerde kıymetlendirmektedir. 

Ziraat büyük ôlçüde olarak �zbekistan‟da geliĢmekte ise de Kırgızistan‟la Karakalpakistan‟ın 

elveriĢli alanlarında da gittikçe geniĢlemektedir. Atadan kalma eski suni sulamaya bugün de ihtiyaç 

varsa da, tabiatiyle bunlar teknik ve mühendislik bilgilerinin yardımiyle oldukça ısl�h edilmiĢtir. Eski, 

babayani sükûnet zaten sona ermiĢtir. Ziraatin en ônemli mahsulü olan pamuk eskiden ne kadar 
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biterse onunla yetinirler, kendilerini zorlamazlar; Ģimdi o eli ağır �zbeklerden ve Türkmenlerden rekor 

mahsul istenmekte olup buna gôre teĢvik olunmaktadırlar. 

Rus endüstrileĢme salgını buralara da bulaĢtı, ucuz iĢçilik imk�nları yapağının, pamuğun, 

derinin yerinde iĢlenmesini ayrıca cazibeli bir hale koymuĢtur. Sovyetlerin iktisadi ilgisini en ziyade 

üzerine çeken bôlge de hepsinin büyüğü ve en zengini olan Kazakistan olup burada muazzam 

dokuma ve kimya fabrikaları kurulmuĢtur. Kendisine karĢı gôsterilen ve pek de menfaatsiz olmayan 

bu al�kaya karĢı Kazakistan, doğu dağlık bôlgelerinin demiriyle, kurĢunu, kômürü, altını ve petrolü ile 

Ģükranını ôdemektedir. 

Ġç Asya‟da, Altaylardan batıya doğru, Türklerden baĢka bir de Ġranlıların yaĢamakta olduklarını 

sôylemiĢtik. Onlar da bu toprakların eski halkıdır, hatt� baskıları altında ezildikleri Türklerden bile 

daha eskiden beri burada bulunmaktadırlar. Bir zamanlar kuvvetli, ehemmiyetli ve zengin olan 

kabileleri büsbütün ortadan kaybolmamıĢlarsa bile çok ufalmıĢlar ve son korunma yeri olarak Pamir‟in 

sokulunmaz dağlarına ve yaylalarına sığınmıĢlardır. Ġçlerinden yalnız biri, Tacik kolu bugün de geliĢip 

yayılmaktadır. Bunlar Acemlerin yakın akrabası olan çiftçi ve tacir bir kavimdir. 1925‟ten beri Rus 

himayesi altında, Tacikistan adlı devletleri içinde yaĢamaktadırlar, baĢkentleri, bugünkü adiyle 

Stalinabat‟tır. 

Bu birkaç verinti Ġç Asya‟nın bugünkü durumu ve kuruluĢu hakkında umumi bir fikir verebilir. 

Burada yaĢıyan kavimleri, kabileleri Batı‟dan uzun müddet iptidai, garabet ôrneği birtakım insan 

yığınları gibi gôrmüĢ ve onlara sırf romantik yônden renk vermeye çalıĢmıĢlardır. Bu miskin 

gôçebelerin, basit ve kendi halindeki çobanların cetlerinin bir vakitler baĢka türlü yaĢamıĢ olmalarını 

ise kimse hatırından bile geçirememiĢti. Eski çağlara dônüp geçmiĢ yüzyıllarda bu topraklarda neler 

olup geçtiğini anlatacak vasıtaları elde etmek için son on yılların büyük keĢif baĢarılarına ihtiyaç vardı. 

Bugün artık biliyoruz ki, tarihsiz sanılan Ġç Asya‟da büyük gôçebe imparatorluklar yaĢamıĢ, son 

iki yüzyılın iptidai hayatını gôrdükten sonra kimsenin tahmin edemiyeceği medeniyetler kurulmuĢtur. 

Bu geçmiĢin ele geçirilebilecek bütün ayrıntılarını, hatt� bunların en ônemlilerini bile burada tanıtmaya 

çalıĢmak çok külfetli bir iĢ olur. Bu tafsil�t yığını mütehassıs bilginlerde heyecanlı bir ilgi uyandırırsa 

da, bugünkü ham ve henüz tam Ģeklini almamıĢ olan kaynak malzeme ufak tefek h�diseleriyle, garip 

ve yabancı bir sürü adlariyle, bu sahaya yabancı olanlar için yorucu olabilir. ĠĢte bunun içindir ki, bizim 

burada yapacağımız, bu bilgi yığını içinden, büyük çağlara, ônemli hareketlere dair, bugün de sarih 

olarak çıkarabileceğimiz neticeleri taslak halinde vermekten ibarettir. 

Ġç Asya‟da ilk büyük gôçebe devlet Ġsa‟dan ônce III. yüzyılda Altay‟ın doğusunda, bugünkü 

Moğolya‟da kurulmuĢtu. Ġrili ufaklı bazı gôçebe kabileler büyük çôlü daha evvelleri de geçmiĢler ve 

uzun yahut kısa bir zaman sınırlarda �inlilere rahatsızlık vermiĢlerdi, fakat tehlikeli rolleri ancak Mao-

dun adlı hükümdarları zamanında baĢlamıĢtı. Bu merhamet nedir bilmez, kanlı gôçebe reisi idareyi 

eline aldıktan sonra (Ġ.�. 209), yoluna dikilen herkesi boğazlatmıĢ, kendi ailesine karĢı bile insaf 

gôstermemiĢti. Ondan sonra mutaassıp ordulariyle yürüyerek, bozkır ve çôl dünyasında ele geçirdiği 
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bütün kabileleri çiğnedi geçti. Sonra çoğalan kuvvetleriyle �inlilere dôndü. �inliler ise bu sefer 

gelenlerin sınırlarda çapulculuk için gelmiĢ alel�de soyguncu kabileler olmayıp, tehlikeli bir askeri 

kudretin tehdidi karĢısında bulunduklarını gôrerek tel�Ģa düĢtüler. 

Mao-dun‟un zamanında yeni doğmuĢ olan gôçebe devlet Kora‟dan Aral gôlüne kadar 

yayılıyordu ve azametli gôçebe hükümdar, �in‟in kuzeyindeki bütün memleketlerin kendisinin 

olmasiyle ôğünüyordu. Ve her ne kadar �in cesaret ve meharetle, fakat herhalde var kuvvetini 

kullanarak bu akınlara karĢı kodu ise de, değiĢik talih ile sürüp giden harblerde bazı kuzey 

eyaletlerini,- geçici bir zaman içinde olsa- elinden kaptırdı. 

Mao-dun‟un bu büyük gôçebe kavmi Hiung-nu idi. �inliler onları bu adla andıkları gibi herhalde 

onlar da kendilerine bôyle bir ad veriyorlardı. Batılı araĢtırıcılar bu Hiung-nuların ne türlü bir kavim, 

Türkler mi, Moğollar mı, yoksa baĢkaları mı olduklarını yorulmak bilmez bir gayretle inceleyip 

araĢtırdılar. Bu ôyle esrarlı bir sorudur ki, buna bugüne kadar tatmin edici bir cevap beyhude arandı. 

Ġsim benzeyiĢi, savaĢçı hayat Ģekli ve bazı kronolojik sebepler daha bundan iki yüz yıl ônce Batı 

bilginlerini, �in kaynaklarında adı geçen bu Hiung-nuların hakikatte büyük Kavimler gôçü devrindeki 

Hunlar oldukları düĢüncesine iletmiĢti. ġüphesiz bu tahminde Ģunun da hissesi vardı ki, Kavimler gôçü 

devrindeki gôçebe sürülerinin cetlerini Asya‟da aramak icabediyordu. O zamandan beri de ilim bu 

alanda kararını verememiĢ; Hiung-nu kavimiyle Hunların aynı olduklarını ne yalanlamıĢ ne de 

doğrulayabilmiĢtir. Fakat o faraziye artık sarsılmaz bir akide haline geldiğinden zamanımızın baĢlıca 

bilginleri Hiung-nulara Asyalı Hunlar demektedirler. Bu itibarla burada biz de bu adı kullanacağız. 

Demek oluyor ki, Asya‟nın ilk gôçebe imparatorluğu Asyalı Hunlarındır; o imparatorluk ki gerek 

büyüklüğü gerekse çôküĢü bakımından, daha sonraki bütün gôçebe hükümetlerin kuruluĢ ve 

batıĢlarının iyi bir ôrneği olmuĢtur. 

Mao-dun‟un ôlümünden sonra yavaĢ yavaĢ kabile reisleri arasında rekabet ve merkezi 

hükümetin zayıflaması baĢlıyor ve devletin mukavemet kudreti gittikçe gevĢiyor. Derken birkaç büyük 

askeri fel�ket, derken en elveriĢsiz bir zamanda gelen tabiî �fetler; bütün hayvan mevcudunu kırıp 

geçiren büyük bir kuraklık veya ôldürücü bir kıĢ… Ve gôçüĢ artık ônüne geçilmez bir Ģeydir. Nitekim 

bôyle de oldu. �inliler bu çevik gôçebe atlıların münasebetsizliklerinden zaten yaka silkiyorlardı; bir 

müddet sonra onların savaĢ sırlarını ôğrendiler ve nihayet kendi harb aletleri ve taktikleriyle üzerlerine 

yürüdüler. �inliler elde ettikleri baĢarılardan cesaret alarak bu ganimet düĢkünü sergüzeĢtçi akıncıları 

sınırlarından kovmakla yetinmeyip pervasızca büyük bir iĢe karar verdiler: Kalktılar, yenilmiĢ olan 

Hunları çôlün bir ucundan ôbürüne kadar kovalıyarak onları kendi yurtlarında tepelediler. 

Gôçebe imparatorluk dağılmağa baĢladı. Kabile boğuĢmalarından ve �in darbesinden 

kurtulabilen bir kol Altayları geçerek, Ġli v�disi taraflarına yerleĢti. Bu suretle Doğu ve Batı Hun 

Ġmparatorlukları vücuda gelmiĢ idiyse de her ikisinin kaderi de belli olmuĢtu. Ġkiye bôlünmüĢ olan 

düĢmanın hakkından gelmek �inliler için kolaylaĢmıĢtı. Birbiri ardına gelen fel�ketlerden kaçan bazı 

kabileler kuzey ve batı yônlerinde uzaklara gôç ettiler. Bazıları ise kudretli �in Ġmparatorluğu‟na, Gôk 
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oğluna boyun eğmeyi tercih ettiler, o da imparatorluğun o zamana kadar tehdit altında bulunan ve 

çapullara uğrayan sınırlarını kendi dik kafalı kardeĢlerine karĢı korusunlar diye onları sınır boylarına 

yerleĢtirdi. Hunların daha ônce boyun eğdirmiĢ oldukları yabancı kabilecikler Hun Ġmparatorluğu‟nu 

zaten seve seve taĢımadıklarından, onlarda zayıflık al�meti belirince bu zoraki ittifaktan birbiriyle yarıĢ 

edercesine ayrıldılar. 

Ve Asya Hunları amansız bir surette tükenmekte idiler. Ġlk ônce Kuzey Moğolistan 

Ġmparatorlukları çôkmeğe baĢladı, Ġsa‟nın doğumu yıllarında Hun-�in komĢuluğu artık mazinin Ģerefli 

bir h�tırasından baĢka bir Ģey değildir batıda da daha yüzyıl kadar tutunabildiler, fakat sakınılmaz 

�kıbet kendini burada da çok bekletmedi. Müttefikleri tarafından terk edilmiĢ olan Hun hükümdarı, 

kendi deyimleriyle ġan-yü, arkadan kovalıyan �inlilerden kaçarak baĢkentine sığındı, fakat yeise 

düĢmüĢ bir halde, artık her Ģeyin nafile olduğunu, gôkle toprağın kendi aleyhinde birleĢmiĢ olduklarını 

anlamıĢ bulunuyordu. BaĢka zaman az sôzlü, kuru �in kaynakları, son müstakil Hun hükümdarının 

can vererek mahvolduğu bu mücadeleyi bütün dramatik tafsil�tıyle tasvir ederler. Hun kavminin ne 

olduğu ise artık �inlileri ilgilendirmiyordu. 

Fakat Avrupa‟ya komĢu sahalara dağılmıĢ olan bu orduların ve onlara mensup gôçebelerin 

�kıbeti Batı bilgininin hayalini o nispette fazla iĢletiyordu. Kuzeye mi gitmiĢlerdi yoksa güneye mi, 

yahut da acaba Volga‟ya doğru mu yollanmıĢlardı? Hun ve Hiung-nu‟nun aynı kavim olduğu 

mütala�sında bulunanlar tabiatiyle son Ģekli kabul ediyorlardı. Onlara gôre, dağılmıĢ olan Hun kıtaları, 

fel�ket yenilgiden sonra yavaĢ yavaĢ bellerini doğrultmuĢlar, kabile bağları yeniden sağlamlaĢmıĢ, 

yanlarına güzellikle veya zorla, taze müttefikler bulmuĢlardı. Bütün bunlar güya büyük mağlubiyetin 

vuku bulduğu yerden çok uzakta, �inlilerin al�ka ve kuvvetlerinin eriĢemiyeceği yerlerde oluyordu. 

Ġsa‟dan sonra IV. yüzyılda yeniden kendilerini toparlıyarak veyahut belki de herhangi bilinmeyen, 

doğudan gelen bir baskının tesiri altında, Alanları ônlerinde kovalıyarak Doğu Avrupa‟ya girdiler. 

Attila‟nın korkunç Hunları güya iĢte bunlardır. 

Asya‟daki Hun Ġmparatorluğu‟nun ufalmasından sonra, Altayların ôtesinde de berisinde de, bir 

müddet sükûn hüküm sürdü. Fakat IV. yüzyılın sonunda, eski Hiung-nu devletinin yerinde yeni bir 

cenkçi atlı-gôçebe kavim, Juan-juan peyda olarak yayılmağa baĢladı. �inlilerin sadece bu yeni adı 

ôğrenmeleri l�zımdı, yoksa sınırlarını tehdid eden bu pervasız gôçebeler hakkında eski bildikleri 

kendilerine yetiĢirdi. Juan-juanların hüviyetleri de Hiung-nular gibi tamamiyle bulanıktır. Gobi çôlünün 

kuzey taraflarından güneye doğru akıp gelen bu gôçebe kavim unsurunun Ġç Asya‟daki dil ve ırk 

kollarından hangisine mensup olduğunu bugün de bilmiyoruz. Bazıları, bu Juan-juanların yolunu, 

Asya‟daki rollerini bitirdikten sonra Avrupa‟da takib ederek, Asya‟dan kaybolan bu kavmin Avrupa‟da 

Avar adiyle gôründükleri mütala�sında bulunurlar. Tıpkı Hiung-nu ve Hun ayniyeti meselesinde 

olduğu gibi, bunlar hakkındaki kanaatler baĢka bakımdan da dağılırlar: Bazılarına gôre Juan-uanlar da 

(yani Avarlar da) Türktürler, halbuki baĢkaları ise bunlarda Moğolları araĢtırırlar. 

Juan-juanlardan biraz sonra, tahminen IV. yüzyılda, yine menĢei esrarlı bir baĢka büyük gôçebe 

kavim gôrülür ki, bu da To-ba‟dır. To-ba sonuna kadar Asyalı olarak kaldı, hiçbir vakit Altaylardan 



  1042 

beriye geçmedi. Gerçekten buna sıra da gelmedi, çünkü o, kendinden ônceki iki kavmin beyhude yere 

denemiĢ olduğu Ģeyi baĢarabilmiĢ, o zamana kadar yenilmez sanılan güney rakibini yenmeğe 

muvaffak olmuĢtu. To-ba hükümdar ailesi Kuzey �in‟in en büyük kısmını zaptederek, Gôk oğlunun 

tahtına geçti. Ancak bu zafer z�hiri idi. Sil�h zoriyle fethedilmiĢ olan �in, içerilerine kadar sokulan bu 

gôçebeleri medeniyetiyle, m�nevi kuvvetiyle ezdi ve onlar, belki kendileri de farkına varmaksızın �inli 

haline geldiler. To-ba hükümdar ailesinden, �in‟in en büyük hanedanlarından biri olan Vey doğdu. 

VI. yüzyıldan itibaren daha aydınlıkta yürüyoruz, artık ilk Türkler gôrünmüĢlerdir. 

Juan-juan Ġmparatorluğu‟nun yıkıntıları üzerine Kôk Türkler (Gôktürkler) devletlerini kuruyorlar. 

Anayurttan, yani Orkhon nehri vadisinden etrafa yayılan Kôk Türklük çabucak büyüyüp geliĢiyor, fakat 

daha birkaç on yıl bile geçmeden, karakteristik gôçebe devlet dağılıĢı vukua geliyor. Bu suretle 

Orkhon v�disinden yalnız Doğu Kôk Türk Devletini idare ediyorlar ve gelenek halini almıĢ olan ôlüm-

kalım savaĢını �inlilere karĢı buradan devam ettiriyorlar. BalkaĢ gôlünün güneyinde, Ġli vadisinde ise 

Batı, Kôk Türk Devleti‟nin baĢkabilesi oturmaktadır ve bunun birinci düĢüncesi güneye ve batıya 

doğru yayılmaktır. �in kaynaklarının verdiği bol tafsilatlı bilgilerden, gôçebe devletlerin ne kadar çeĢitli 

kavim unsurlarından meydana geldiklerini Ģimdi artık iyice gôrmekteyiz, büyük bir ittifakın ortak 

kabilelerini tanıyoruz, bunların kimler olduklarını Ģüphe gôtürmiyecek Ģekilde bildiğimiz gibi, çoğunun 

tarihini zamanımıza kadar da takib edebiliyoruz. Bundan açıkça ôğrendiğimiz ilk Ģey; düĢmanlıkta 

olsun dostlukta veya ittifakta olsun, akrabalığa bakılmaz, birbirine akraba veya tamamiyle yabancı 

kavimler, yanyana bulunabilecekleri gibi birbirine karĢı da gelebilirler. 

Mesel� Kôk Türk Ġmparatorluğu‟nun VIII. yüzyıldaki Ģanlı durumunu çekemiyen düĢman yabancı 

bir kavimolmayıp dil ve ırk bakımından onun en yakın akrabası olan Uygur kavmi idi. Uygurlar ônce 

Doğu Kôk Türklerini çiğnedikten sonra, yavaĢ yavaĢ Altaylardan sızarak, sônmek üzere bulunan 

bulunan Batı Kôk Türkleri üzerine yüklendiler, daha sonra kendi devirleri de geçerek yerlerini yen bir 

istil�cıya terk etmek l�zım gelince, son sığınacak yer olarak hepsi bir arada, bu sonraki yurtta 

kalmıĢlardı. 

Kôk Türk kavmi gerçi sade istil�cı bir asker kavimdir, fakat bu iĢin tam eri, en mükemmel bir 

ôrneğidir. TeĢkil�tçı kudretine, devlet kurma kabiliyetine ne kadar hayran olsak azdır. Uygurlar ise 

gôçebe tarihine taze renkler getiriyorlar, medenileĢme hususunda ĢaĢılacak istidat gôsteriyorlar. �ok 

erken, daha Orkhon yaylasında iken, Ġç Asya‟da pek ziyade yayılmıĢ olan ve büyük hükümdarlarından 

Buku Han tarafından devlet dini haline yükseltilmiĢ bulunan Maniheizm‟i kabul ediyorlar. Sonraları, 

Altayların batısındaki yurtlarında Budizm‟i de yakından tanıyorlar. Bu dinler yoliyle birtakım yazılarla 

tanıĢıyorlar ve bunlardan birine kendilerine izafetle Uygur yazısı diyorlar ki, bu yazı az bir değiĢiklikle 

Moğollar arasında bugün de yaĢamaktadır. Büyük kısmı Mani ve Buddha yayınlarının tercümesi 

mukaddes kitapların IX. ve X. yüzyıllardan itibaren �inlilerden ôğrendikleri usullere gôre ağaç levhalar 

yardımiyle basıyorlar. Kiliseler, Ģehirler yapıyor ve dini sanatları, eski gôçebelerde o zamana kadar 

gôrülmemiĢ bir fedakarlıkla ve gayretle koruyup geliĢtiriyorlar. 
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Sıra baĢka kuvvetli gôçebe bir kavme, Kırgızlara gelince, bunlar Orkhon vadisindeki Uygur 

Devletini de ortadan kaldırdılar. Bu yeni türeme Türkler Yenisey nehrinin aĢağı mecrası kıyılarından 

kopup gelmiĢlerdi. Daha pek o kadar eski olmayan bir zamanda, diğer ehemmiyetsiz Paleo-Asyalı 

kavimler gibi bunlar da ôyle yüksek kültürleri olmayan basit hayatlarını orman bôlgesinin kuytu 

yerlerinde geçirip gidiyorlardı. SavaĢçı Türk komĢularının tesiri altında eski yaĢayıĢ tarzlarını 

bırakmıĢlar, hatta dillerini de Türkçeye değiĢtirmiĢlerdi. �ok geçmeden bu alanda ustalarını geçerek 

mükemmel ôğrenci olduklarını da gôsterdiler. 

Uygur hegemonyası yüz yıl kadar ancak devam etmiĢ. Kırgızlarınki ise hemen o kadar bile 

sürmemiĢti. Bunların büyüklükleri yeni bir Türk kudretinin, Karlukların gôlgesi altına girdi. Türk 

kavimlerinin zerrelere ayrılıĢı bu zamandan, yani XI. yüzyıldan baĢlıyarak geliĢir; birbiri ardınca birçok 

kabileler, halk kitleleri gôrünürler ve sonra Ġç Asya‟nın hareketli tarihine karıĢarak kayboluyorlar. Fakat 

siyasi parçalanmadan sonra gelen ve bir fırtınanın yaklaĢtığını haber veren bu durgunluk da çok 

süremezdi, yine büyük ve hakiki bir gôçe kavmin, bir kuyruklu yıldız gibi gôzükmesi gerekiyordu. 

Beklenen bu hadise XII. yüzyılın sonunda gerçekleĢti, meçhullüğün karanlıklarından o zamana kadar 

henüz �deta adı bile duyulmamıĢ olan bir atlı çoban kavim ortaya çıkıyor ki, bu Moğoldur. Bu kavim, 

hükümdarının, Cengiz Han‟ın baĢbuğluğu altında ônce yakındaki, büyük rakip kabileleri tepeliyor, 

zayıflar ise karĢı komayı bile denemeden ona katılıyorlar. Cengiz Han ile halefleri, çoğalan bir kuvvet 

ve artan bir iĢtahla, Asya‟nın istil�sına çıkıyorlar. Atlı gôçebelerin değiĢiklikler gôsteren zengin 

tarihlerinde muazzam sahalar ele geçirmiĢ olan büyük fetihçiler o vakte kadar da eksik değildi, fakat 

Cengiz Han‟la torunlarının meydana getirdikleri kadar büyük bir imparatorluk hiçbiri kuramamıĢtı. 

Bütün Ġç Asya onlarındı. Plan dairesinde askerî icraatla koskoca �in‟i avuçları içine aldıkları gibi 

Moğol sül�lesinin bir kolu �in Ġmparatorluk tahtını da ele geçirmiĢti. Uzak Batı‟da, Ġran‟da, 

Afganistan‟da Moğollar hüküm sürüyorlar, daha sonra Kuzey Hindistan‟a da ayak basıyorlar. Doğu 

Avrupa‟da bütün mukavemetleri kıran Moğolların ônüne geçilmez orduları, bilindiği gibi, Macaristan‟ı 

çiğniyerek ta Dalmaçya‟ya kadar ilerliyor. 

Ancak gôçebe istil�ların ve imparatorlukların ĢaĢmaz kanunlarına gôre, bu, Kora‟dan Adriyatik 

denizine kadar yayılmıĢ olan dev imparatorluğun bir elde ve hele nesiller boyunca tam bütünlüğü ile 

kalamıyacağı tabiî idi. Nitekim ônce merkezi devlete bağlı t�bi parçalara ayrıldı, bunlar sonra müstakil 

hayat yaĢamağa baĢladılar. Ve sonunda, bu merkezden ve birbirlerinden kopmuĢ, birer Moğol baĢbuğ 

idaresinde bulunan memleketler de birbiri ardınca, içten ve dıĢtan gelen baskıların kurbanı olup 

gittiler. 

Moğol istil� devri, hele XIII. ve XIV. yüzyıllar Ģüphesiz, Asya‟nın en ônemli tarihi çağlarından 

birini teĢkil eder. Ancak bu devrin tesiri Asya sınırlarından çoz uzaklara da yayılmıĢtır: Ġki ihtiyar kıta, 

Asya ile Avrupa ancak o devirde birbirini gerçekten tanımıĢtır. Ġç Asya, Doğu Avrupa‟nın siyasi ve 

etnografik manzarası bu çağ olaylarının tesiri altında teĢekkül etmiĢtir ve o zamandan beri ne olmuĢ, 

ne değiĢmiĢse bu ancak o geçmiĢ h�diselerin zaruri neticeleridir. 
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Atlı gôçebe asker-kavimlerden maada Ġç Asya‟da baĢka Türk-Moğol cinsinden olmayan kavim 

unsurları bulunduğunu da biliyoruz. Eski �in kaynakları bize bunların hayatları hakkında da ôtekiler 

kadar açık ve bol bilgi vermektedirler. Fakat bunların siyasi ve hele istil� faaliyetleri ôtekilerinkine 

bakınca ônemsizdir ve biri çıkıp da bunların askerlik tarihlerini yazmak istese sôyliyecek bir Ģey zor 

bulur, olsa olsa k�h Ģu ve k�h bu istil� dalgasına kapılmıĢ olduklarını yazabilir. 

Altayların doğusuna düĢen alanda, onun da daha ziyade batı ve güney kısımlarında bizim 

eriĢebildiğimiz en eski zamanlarda, büyük küçük v�halardaki Ģehir devletler içinde Ġranlı kavimler yaĢa 

ancak ehemmiyetsiz bir kısmınca gôçebe veya yarı gôçebe hayat tarzının da meçhul olmadığını 

tahmin edebilmekteyiz. Bu Ġranlı halk her ne kadar askerlik faziletlerine karĢı fazla bir coĢkunluk 

gôstermiyor idiyse de, Ġç Asya‟nın geçmiĢ yüzyıllarında pek de ihmal edilecek ehemmiyetsiz bir yığın 

değildi (Sayılarının yüksekliği bakımından da olsa). ZerdüĢt‟ün, Mani‟nin ve Buddha‟nın dinleri, dini 

edebiyatları, sanatları Ġran topraklarında verimli bir geliĢme gôsteriyordu. Ġranlılar kendi daha yüksek 

az zaman içinde Ġran‟ın rengini alan medeniyetlerini gôçebe asker komĢularına da aĢılamağa 

uğraĢtılar. �iftçiliğin ustası idiler. Susuz, verimsiz toprak üzerinde arklar açarak sulu ziraat usulünü 

ĢaĢılacak derecede mükemmelleĢtirmiĢlerdi. Asya‟nın en kabiliyetli tüccarları onlardı, Moğol veya Hun 

dôğüĢ alanında ne ise bazı Ġranlı kabileler de bu alanda o kadar ileri idiler. Mesel� Sogdlar ticaret 

seferlerinde Batı �in‟e kadar vardıkları gibi DıĢ Moğolistan‟ın uzak bozkırlarında da yatlık 

duymazlardı. Ve bunları ôyle basit macera yolculukları da sanmamalıdır. Sogd tacirleri devamlı 

münasebetler kurmağa çalıĢırlardı; ehemmiyetli mevkilerde yabancılar arasına yerleĢir, küçük 

sômürgeler kurarlar ve büyük kervan yollarından yurtlarının baĢlıca ticaret merkezlerine gidiĢ geliĢi 

sağlamağa dikkat gôsterirlerdi. 

Fakat Ġç Asya‟da ne Ġranlılarla ne de Moğol-Türk cinsi kavimlerle hiçbir akrabalık bağı 

bulunmayan bambaĢka bir kavim grubu daha yaĢamakta idi. Bunların müstakil devletleri vardı ve ister 

istemez büyük siyasi ve askeri münakaĢalara k�h t�bi bir halk k�h müziç bir düĢman sıfatiyle 

karıĢırlardı. Bunlardan ne zaman sôz açılsa �inliler daima, dünyanın en çirkin kavimleri olduğunu 

sôyler ve kızıl saçlı, yeĢil gôzlü insanlar diye kendilerinden alayla bahsederler. Galiba �inlilerin 

umacıları sarıĢın ve mavi gôzlü insanlardı. Batı bilginleri eski Asya‟nın etnografik haritasını 

tanımadıkları müddetçe, bunların herhalde Ġranlı kavimler olacağını sanmıĢlardı. YanlıĢ yola saptıkları 

ve bu sarı saçlı, mavi gôzlü eski Kırgızların, hatt� Vu-sunların bile, bugün artık tamamiyle kôkü 

kesilmiĢ bir Paleo-Asyalı kavim ırkına mensup oldukları ve bunların son ôrnekleri de bugünkü 

Yenisey-Ostyakları olduğu daha yakın zamanlarda meydana çıkmıĢtır. 

Büyük küçük kabileler arasında, bugün tanıdığımız Ġç Asya ırklarından ve dillerinden esaslı bir 

surette ayrılan birtakım baĢka kavimlerin de yaĢamıĢ oldukları muhakkaktır. �inlilerin kaydettikleri bir 

sürü ne olduğu belirsiz kavim ve kabile adları arasından hangisinin bôyle bir unsuru gizlemekte 

olduğunu ise Ģimdilik sôylemek zordur. 

Ġç Asya‟nın hareketli hayatına gelince, bu hayat hiç de kapalı kutu içinde geçmemiĢtir. Kenar 

sahalardan beriye ve aksi istikamete insan akıĢı daimi olmuĢ, küçük büyük gôç dalgaları, belli baĢlı 
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geçiĢlerden baĢka, sınırlarda da ônemli hareketler gôrülmüĢtür. Bunların bilmedikçe bu bôlgenin 

hayatının içyüzünü ne doğru olarak ne de tamamiyle izah edemeyiz. Ġç Asya, kavim hareketlerinin 

kaynaĢtığı bir alan olduğu kadar çeĢitli medeniyetlerin hakiki toplanma havuzu da olmuĢtur; nitekim 

buraya sınırlar tarafından, yabancı medeniyet muhitlerinin m�nevi ve maddi mahsulleri bol bol 

akmakta idi. 

�in medeniyeti buradaki açık kapılardan boĢanmıĢ, serbestçe yayılıyordu. Hele Ġran medeniyeti 

için fazla bir zorlayıĢa hiç ihtiyaç yoktu, çünkü en eski kaynaklarımızın dayandığı zamandan, iki bin 

yıldan beri oturduğu, kôk saldığı bu yerler onun kendi yurdu, kendi toprağı idi. Hint kültür ve sanat 

hayatı mahsullerine gelince; bunlar etrafa dağılmağa daha sonra baĢlamıĢlar ve o zamanda yine hep 

Ġranlılar vasıtasiyle hedeflerine ulaĢabilmiĢlerdir. Avrupalı Güney Rusya sanat ve küçük pl�stikasının 

tesiri ise ônce Kürk yolu ile Kuzey Moğolya‟daki atlı gôçebelere varmıĢ, onlar da vakit geçirmeden ele 

geçirdiklerini güneye, �in‟e iletmiĢlerdi. 

Ġç Asya hayatının tarihi binlerce ve binlerce iplikle ôrülmüĢtür ve onu bugün bu kadar 

tanıyabiliyorsak bu, yüzyılların emeği sayesinde mümkün olabilmiĢtir. Pervasız elçiler, talih deniyen 

cesur tacirler, dine çağıran gayretli misyonerler bu korkunç meçhullüğe doğru ilk patikaları açtılar. 

Bilgin araĢtırıcılar onların izleri üzerinde keĢif yollarına çıktılar. ĠĢte bu bir sürü dağınık verinti ve 

kayıtların birbirine eklenmesi suretiyledir ki, ilk insicamlı levha meydana gelebilmiĢtir. 

ġu halde Batılı insan Ġç Asya‟yı nasıl keĢfetmiĢtir? 

KeĢifler tarihinde bu soruya Ģimdiye kadar verilen cevap nispeten dardır. �ünkü bazılarına gôre 

keĢif, yalnız Batılı insanın kendi yaptığıdır. Bu gôrüĢte bir dereceye kadar bundan yarım yüzyıl ônceki, 

Akdeniz çevresinden ôtede olan bitenlerden haberdar gôrünmek istemiyen zihniyet sezilmektedir. O 

zihniyete gôre �in, Hindistan veya eski Amerika medeniyetleri, Akdeniz‟in yakın ve uzak kıyılarında 

yine medeniyet yolunda sarf edilmiĢ olan gayretlerin yanında sanki insanlık tarihinin geçici bir epizodu 

ve bir çocuk oyuncağı sayılırdı. 

Bu gôrüĢ zaten ilmi bakımdan haklı olarak münakaĢa gôtürür, çünkü herhangi bir bilgi sistemi 

hiçbir zaman hangi kavimlerin ona ne gibi unsurlar katmıĢ olmalarına bağlı değildir. Zaten artık bugün 

ôyle bir duruma gelmiĢ bunuyoruz ki, Batılı bencilliğimiz incinmeksizin ve rahat yürekle meseleyi 

bütün Ģümuliyle ele alabiliriz. �ünkü Ġç Asya ile ilgili keĢiflerin en çoğu Batılı bilginlerin eseridir; 

bundan maada artık yabancı yardıma ihtiyaç kalmaksızın, eski çağlarda baĢka kavimler bilginlerin ne 

iĢler gôrmüĢ olduklarını ôğrenmek ve bu malûmat yığınını tenkidin kalburundan geçirdikten sonra 

kendi bilgi sistemimize ekliyebilmek için de elimizde lüzumlu vasıtalar mevcuttur. 

Bu prensibi gôz ônünde bulundurarak aĢağıdaki sayfaların tertibinde tam olmağa gayret ettik. 

Tam olmaktan kasdımız Ģudur ki, burada bazı keĢiflere ait olan yazıları, bunlar �inli veya Tibetli 

müelliflerin eserleridir. Avrupalı değildir, diye gôzden uzak tutmadık. Fakat gerçek m�nasiyle tam 

olmak rüyamıza bile giremez, zira Ġç Asya‟nın tanınmasiyle ilgili eserlerin, tetkiklerin bibliyoğrafik bir 

listesi bile kocaman bir cilt teĢkil eder. ġu halde bizim için bu eserler arasında seçmek zarureti vardı 
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ve biz de hususiyeti olduğunu sandığımız herhangi bir çağa ait ehemmiyetli, dikkate değer kaynakları 

dile getirmeyi veya onların izinde yürümeyi denedik. 
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ALTINCI BÖLÜM   ASYA HUNLARI 

Büyük Hun Devleti / Prof. Dr. Salim Koca [s.687-708] 

Gazi �niversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

 

GiriĢ 

Yazılı belgelere dayanan Türk tarihi, Hunlar ile baĢlar. Hunlardan çok ônce �in‟de, Hindistan‟da, 

Mezopotamya‟da ve Anadolu‟da Türk kültürünün izlerine rastlanmıĢ ise de, Türklüğün eski çağlarına 

dair araĢtırmalar henüz tamamlanmıĢ ve kesin bir sonuca ulaĢtırılmıĢ değildir. Fakat, eski 

medeniyetlerden kalan dil ôrnekleri (msl. Sumerce), bu medeniyetleri yaratan kavimlerin Orta Asya 

kôkenlerine dair sağlam deliller oluĢturmaktadır. 

Hunlar, tarih sahnesine teĢkil�tlı ve güçlü bir devlet olarak çıkmıĢlardır. Hun Devleti‟nin ne 

zaman kurulduğu kesin olarak tespit edilememiĢtir. Eski �in tarihçileri, M.�. XIV-IV. yüzyıllar arasında 

bazen büyümüĢ, bazen parçalanıp küçülmüĢ bir Hun Devleti‟nin varlığından sôz ederlerse de, bu 

dônemi aydınlatacak tarihî belge bulamamıĢlardır.1 

Tarihin erken dônemlerinde �inliler, kendi kabuğunun dıĢına çıkamayan ve kendi devletlerinden 

baĢka devlet tanımayan bir millet idiler. Onlara gôre �in, bir “Orta Devlet” (Chung-kuo) idi. Bu devletin 

etrafı da “barbar” ve düĢman kavimlerle çevriliydi.2 Bundan dolayı �inliler, uzun süre ülkelerinin 

kuzeyinde bulunan kavimleri birbirinden ayırmaya bile lüzum gôrmemiĢler, hepsini “Jung, Ti, Ġ, Man, 

Hu” gibi genel isimlerle anmıĢlardır. 

�in yıllıklarının kesin kayıtlarına gôre, Hunlar, ilk defa M.� 318 yılında devletler arası 

mücadelelere katılmaları dolayısıyla gôrülür. Onlar, bu tarihte dôrt �in beyliği (Han, Chao, Wei, Ch‟u) 

ile bir ittifak kurarak, baĢka bir �in beyliği olan Ch‟in‟e (�in) saldırmıĢlardır.3 Bu olay bize, M.�. IV. 

yüzyılın sonlarından itibaren devletler arası iliĢkilerde yerini almıĢ, güçlü bir Hun Devletinin 

bulunduğunu gôstermektedir. Bu sırada, Hun Devleti‟nin merkezi Orhun ve Selenga nehirlerinin 

kaynak havzası olan �tüken ormanı (�tüken yıĢ) idi. Adları, �in Yıllıklarında “Hsiung-nu” Ģeklinde 

sôylenmekteydi. “Hsiung-nu” sôzü de, “kavim, halk, topluluk” anlamına gelen Türkçe “Kun” veya “Kün” 

(Hun) kelimesinin4 �ince sôyleniĢi idi. �ünkü, �inlilerin Hsiung-nu Ģeklinde yazıp sôyledikleri bu 

topluluğun adı, Soğdça metinlerde ve Batı kaynaklarında genellikle “Hun” Ģeklinde yazılmıĢtır.5 

M.�. 1050-247 yılları arasında �in Devleti‟ni, soyca Türk olan Chou (Cov) hanedanı temsil 

ediyordu. Chou Devleti, merkeze Ģeklen bağlı derebeyliklerden meydana geliyordu. Bu yüzden Chou 

Devleti kendi içinde bir bütünlük arz etmiyordu. Derebeyliklerin sayısı da gittikçe artıyordu. M.�. 500 

yıllarında �in‟deki derebeylik sayısı 1000‟e ulaĢmıĢ bulunuyordu. Derebeylerin hepsi, Chou 

imparatorlarına karĢı bağlılık hislerini tamamen kaybetmiĢ durumdaydı. Chou hanedanının da bunlar 
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üzerinde hiçbir otoritesi kalmamıĢtı. Daha doğrusu Chou hanedanı, bunları itaate zorlayacak askerî 

bir güce sahip değildi. Her biri, bir devlet baĢkanı gibi müstakil hareket ediyordu. Bu durum �in‟deki 

siyasî istikrarı bozmuĢ ve derebeylikler arasında asırlarca sürecek h�kimiyet ve üstünlük 

mücadelesine yol açmıĢtır. M.�. 481-256 yılları arası �in‟de iç mücadelenin en yoğun olduğu bir 

dônemdir. Tarihçiler bu dôneme, “savaĢçı devletler devri” adını vermiĢlerdir. Bu dônemde �in 

derebeylikleri arasındaki h�kimiyet ve üstünlük mücadelesi, genellikle kuzey-güney ekseni ile doğu-

batı ekseninde yer alan derebeylikler arasında cereyan etmekteydi.6 

�in derebeylikleri arasında meydana gelen h�kimiyet ve üstünlük mücadelesi, �in‟in siyasî 

bütünlüğü açısından müspet sonuç vermiĢtir denilebilir. Zira, derebeyliklerden bazıları, komĢu 

yüzlerce derebeyliği ortadan kaldırmak ve topraklarını ilhak etmek suretiyle güçlü birer krallık haline 

geldiler. Bôylece, M.�. III. yüzyılın ikinci yarısına doğru �in‟deki devlet sayısı 14‟e, daha sonra da 

7‟ye inmiĢtir. Bu devletler arasında en güçlüleri Kuzey �in‟de ortaya çıkmıĢtır. Bunlar, “Yen, Ch‟in 

(�in) ve Chao (Cav) ” devletleridir. 

Kuzey �in‟de ortaya çıkan devletler sadece kendi aralarında değil, aynı zamanda �in‟in 

kuzeyindeki kavimlerle de mücadele etmiĢlerdir. �ünkü, Kuzey �in‟deki iç mücadeleye, �in‟in 

kuzeyinde bulunan kavimler de karıĢmıĢlardır. Es�sen �in tarihinde en çetin savaĢlar, Kuzey �in‟deki 

devletlerle kuzey kavimleri arasında cereyan etmiĢtir. �in‟in kuzeyinde “Hien-yün veya Hun-yü” adıyla 

anılan Hun Türklerinin ataları bulunuyordu. 

A. Hun-�in Mücadelesi ve  

Sonuçları 

Hun ekonomisi büyük ôlçüde hayvancılığa dayanıyordu. Tarım ve diğer ekonomik faaliyetler az 

denecek kadardı. Hayvanlardan elde ettikleri ürünler ise, Hunlara uzun süre geçinmeleri için 

yetmiyordu. Daha baĢka ürünlerle desteklenmesi gerekiyordu. �te yandan, �in ülkesi tarım 

ürünlerinin bolluğu ve çeĢitliliği bakımından son derece geniĢ imk�nlar sunmaktaydı. Bunu fark eden 

Hunlar, gôzlerini �in üzerine çevirdiler. Onlar, yaĢayabilmek ve geçinebilmek için �inlilerin birikmiĢ 

mallarını ve servetlerini ellerinden almak zorundaydılar. Bôylece Hunlar, ekonomilerinin eksiğini, sık 

sık düzenledikleri akınlarla �in‟den temin etme yoluna gitmiĢlerdir. �stelik, �inlilerin kolay bir av 

oluĢu, Hun Türklerini bu akınlara ôzendirmiĢ ve teĢvik etmiĢtir. 

Hunlar bununla da kalmamıĢlar; �in‟in en verimli bôlgesi olan “Sarınehir” (Huang-ho) havzasını 

ele geçirip, akınlarını �in ülkesinin derinliklerine kadar uzatmıĢlardır. Bu durum, sonu gelmez Hun-�in 

mücadelesine yol açmıĢtır. Bu mücadele de gittikçe Ģiddetlenerek, �inlilerin en büyük meselesi haline 

gelmiĢtir. 

Diğer taraftan, Hun akınları �in ülkesi için büyük bir yıkım olmuĢtur. Gerçekten de Hun akınları 

yüzünden �in halkının uğradığı zararlar çok büyüktür. Artık, sınır bôlgelerinde ziraat yapılamaz ve 

ürün alınamaz olmuĢtur.7 Halk periĢandır. Bu durum halkın yakınmalarına ve dôvünmelerine sebep 
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olmuĢtur. �in yıllıklarındaki muhtasar bilgilerden az da olsa bu tür huzursuzlukların yankılarını 

bulmaktayız. �zellikle bu dôneme ait halkın acı feryatları Ģiirlere yansıyarak, günümüze kadar 

gelmiĢtir. Bu ağıtların birinde halk Ģôyle feryat ediyordu: “Ne evimiz kaldı ve ne de yurdumuz. Bu, 

Hunlar (Hien-yün) yüzündendir. Hunlara ve bôyle bir tehlikeye karĢı niçin tedbir alınmadı.”8 Bu 

bilgiden çıkan sonuç Ģudur: Kuzey �in Hun akınlarının açık hedefi haline gelmiĢtir. Daha da kôtüsü, 

Kuzey �in‟de Hun akınlarının ve yağmalarının yapılmadığı yer kalmamıĢtır. Bu durum karĢısında �in 

devlet adamları yetersiz ve çaresiz kalmıĢlardır. 

Kendi kabuğuna çekilmiĢ ve kendi devletinden baĢka devlet tanımamıĢ olan �inliler, Kuzey �in‟i 

ele geçirerek, hayatlarını ve ekonomilerini alt üst eden kavimleri daha yakından tanımaya mecbur 

olmuĢlardır. Daha doğrusu, düĢmana galip gelebilmek için onu daha yakından tanıma lüzumunu 

hissetmiĢlerdir. Sonunda �inliler, bu akınların düzensiz, dağınık kütleler tarafından rastgele yapılan 

akınlar olmadığını, aksine mükemmel bir teĢkil�ta ve iyi eğitilmiĢ düzenli bir orduya sahip bir kavim 

tarafından yapıldığını anlamıĢlardır. Bu kavim de, �inlilerin daha ônce çeĢitli adlar altında andıkları 

“Hun” (Hsiung-nu) Türkleri idi. 

Hun-�in mücadelesi, hem Türk hem de �in tarihi bakımından ônemli geliĢmelere yol açmıĢtır. 

Bu geliĢmeleri Ģu Ģekilde belirlemek mümkündür: 

1-) Hun-�in mücadelesinin etkisi en çok �inlilerin dünya gôrüĢü üzerinde olmuĢtur. �ünkü 

�inliler, daha ônce kendilerine benzemeyen ve kendilerinden olmayan kavimleri “barbar” saymıĢlar ve 

haklarında bilgi sahibi olmaya bile ihtiyaç duymayarak, hepsini aynı ad altında anmıĢlardır. Kuzey 

�in‟i hedef alan Hun akınları, bu durumu temelinden değiĢtirmiĢtir. Artık �inliler, ülkelerini ele geçiren 

ve tahrip eden kavimleri daha yakından tanımak ve onlar hakkında bilgi edinmek zorunda 

kalmıĢlardır. Bôylece dıĢ dünyaya açılan �inlilerin dünya gôrüĢleri de, es�slı bir Ģekilde değiĢmeye ve 

geniĢlemeye baĢlamıĢtır. 

2-) �inliler, Hun akınlarını durdurabilmek için büyük emek ve sermaye harcayarak, “�in seddi” 

adıyla anılan dünyanın en büyük savunma sistemini meydana getirmiĢlerdir. Dünyanın hiçbir yerinde 

ve devletinde, savunma amacıyla yapılmıĢ bôylesine muazzam seddin bir benzeri ve ôrneği dahi 

bulunmamaktadır. Bu da, zamanın en güçlü, en mükemmel ve en süratli ordusunun Hunlar tarafından 

eğitilmiĢ olduğunu gôsterir. �te yandan, �in seddi ile birlikte �inliler arasında ilk defa devlet sınırı fikri 

doğmuĢ ve geliĢmiĢtir. Ayrıca, bu surlar, �inliler için hem güvenlik hem de ekonomik bakımdan çok 

büyük yararlar sağlamıĢtır. 

3-) �inliler, son derece muhafazak�r bir millet olmalarına rağmen, Hun akınlarını durdurabilmek 

ve Hunları sınırlarının ôtesine atabilmek için tarihlerinde ilk defa ordularının giyim ve sil�hlarında kôklü 

bir reform yapmıĢlardır. 

4-) �inli komutanlar, Hunlara karĢı yaptıkları her seferin düzenli raporlarını yazmıĢlar ve bunları 

ilgili devlet gôrevlilerine teslim etmiĢlerdir. �in devlet arĢivinde toplanan bu resmî belgeler, daha sonra 

�inli tarihçiler tarafından alınıp düzenlenmek suretiyle �in Yıllıkları meydana getirilmiĢtir. Bu yıllıklar, 
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hem Hun hem de �in tarihi bakımından son derece ônemlidirler. Zira, Hunlardan bize kendi dillerinde 

yazılı belge kalmamıĢtır. Biz bugün, Hun tarihinin ônemli bir kısmını �in Yıllıkları vasıtasıyla 

ôğrenebilmekteyiz.9 

Burada savunma sistemi ve reformlar üzerinde biraz daha durmak gerekir. �ünkü, hem Hun 

hem �in tarihinin akıĢı üzerinde bu faaliyetlerin baĢlıca rolü bulunmaktadır: 

Hun akınlarının ônemini ilk kavrayan ve bu hususta kôklü tedbirlere baĢvuran �in Chao (Cav) 

Kralı Wu-ling‟dir (M.�. 325-298). Chao Devleti, Kuzey �in‟de, Tai bôlgesinden Kansu bôlgesine kadar 

uzanan Sarınehir (Huang-ho) havzasına h�kim bir devlet idi. Yani, Hun Türkleri ile sınır komĢusu idi. 

Bu yüzden Chao Devleti‟ne ait topraklar Hun akınlarının ilk hedefi durumundaydı. Chao Kralı Wu-ling, 

Hun akınlarını durdurabilmek ve Hunları sınırlarının ôtesine atabilmek için Tai bôlgesinden baĢlayıp 

Yin-Ģan sıradağları10 boyunca devam eden büyük bir sur inĢa ettirdi. Sınır boylarının boĢaltılmaması 

ve Hunlara terk edilmemesi için “Yün-cung, Yen-men ve Tai” gibi “sınır eyaletleri” kurdurdu. Ayrıca, 

sınır güvenliğini sağlamak için de bir ordu gôrevlendirdi.11 

Chao Devleti‟nin savunma faaliyetlerine Ch‟in Devleti büyük bir gayretle devam etti. �ünkü, 

Chao Devleti‟nin yaptığı surlar ve diğer tedbirler Hunları sınırlarda durdurmak için yeterli olmamıĢtı. 

Birçok derebeyliği ortadan kaldırmak suretiyle �in tarihinin en güçlü merkeziyetçi idaresini kuran Ch‟in 

Kralı Shi-huang (M.�. 221-210), bütün güç ve enerjisini bu savunma faaliyetleri üzerinde topladı. O, 

tıpkı Chao Kralı Wu-ling gibi büyük emek ve sermaye harcayarak, yeni surlar yaptırdı. Etrafı surlarla 

çevrili 44 yerleĢim merkezi kurdurdu. Bôlgeyi �in nüfusu bakımından güçlendirmek için 

mahkûmlardan askerî koloniler meydana getirdi. Hunları sınır boylarından uzaklaĢtırmak için de arka 

arkaya ordular gônderdi.12 

Hun akınlarına karĢı kôklü bir diğer tedbir de �in ordusunun giyim ve sil�hlarında yapılan 

reformdur. Bu reformu yapan �in Chao Kralı Wu-ling‟dir. Bilindiği gibi, Wu-ling �in seddini inĢa eden 

ilk hükümdardır. O, sadece surlar ile Hun akınlarının ônlenemeyeceğini, ordunun giyim ve sil�hlarında 

yapılacak bir reformla bu tedbirin desteklenmesi gerektiğini anlamıĢtır. Fakat Wu-ling çok iyi biliyordu 

ki, �in toplumunda reform yapmak, surların inĢasından daha zor bir iĢti. �ünkü, �inliler, geleneklerine 

sıkı sıkıya bağlı olup, son derece muhafazak�r bir toplum yapısına sahip idiler. Bütün �in‟de 

Konfüçyanist Felsefe Okulu‟nun katı ve muhafazak�r gôrüĢleri h�kimdi. Buna karĢılık az da olsa 

Hukuk Felsefe Okulu adıyla anılan reformcu bir grup vardı. Fakat bu grubun devlet idaresinde ve 

toplumda etkisi pek azdı. �te yandan, Kral Wu-ling de muhafazak�r ve gelenekçi bir gôrüĢe sahipti. 

Fakat o, her büyük lider gibi duygularına esir olmamakta, akılcı hareket etmekteydi. Hunların 

üstünlüğünü giyim ve sil�hlarında gôrmekteydi. DüĢmana, kendi sil�hıyla karĢılık vermenin ônemini 

kavramıĢ bulunuyordu. Ona gôre, Hunlar düĢmandı, fakat aynı zamanda iyi bir ôrnekti. Wu-ling‟in 

amacı, Hun giyim ve sil�hlarıyla ordusunu donatmak, bu orduyla Hunları yok etmek ve ülkelerini ilhak 

etmekti. Kral Wu-ling bu gaye ve düĢüncelerle �in tarihinin en kôklü reformunu baĢlattı: Kral Wu-

ling‟in emri ile �in ordusundaki manevra kabiliyeti sınırlı savaĢ arabaları hizmetten kaldırıldı. Yerine 

Hunlarınki gibi manevra kabiliyeti yüksek ve son derece hareketli atlı birlikler teĢkil olundu. Askerlerin 
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üzerindeki hareketi engelleyen ihram gibi az dikiĢli, bol ve uzun elbiseler çıkarıldı. Bunun yerine 

vücudu saran Hun pantolonları, çizmeleri ve baĢlıkları (bôrk) giydirildi. Beller de Hun kemerleriyle 

sıkıldı. Daha da ônemlisi ordu Hun sil�hlarıyla donatıldı ve Hunların tarzında eğitimlere baĢlandı.13 

�in Chao ve Ch‟in Devletlerinin gerek surlar yaptırmak suretiyle gerekse reform mahiyetinde 

aldığı muazzam tedbirler etkisini gôsterdi. Hun orduları sınır boylarında durduruldu ve hatta sınırların 

ôtesine atıldı. Hunlar, Kuzey �in‟deki Ordos gibi en iyi otlaklarını kaybettiler. Bu durum Hun 

ekonomisini oldukça sarstı. Daha da kôtüsü, Hunlar açlık tehlikesi ile karĢı karĢıya geldiler. Nitekim 

�in Yıllıklarında M.�. III. yüzyılın sonuna doğru Hunların komĢuları arasında zayıf bir duruma 

düĢtükleri belirtilmiĢtir. Bu sırada Hunların doğu komĢuları Tung-hular, güneybatı komĢuları Yüe-çiler 

ve güney komĢuları da Ch‟in Devleti idi. Hunların baĢında da, “büyüklük ve geniĢlik” anlamında “ġan-

yü” (veya Tan-hu) unvanını taĢıyan Tuman (T‟ou-man=Tuman=Duman) bulunuyordu. Tuman, güçlü 

komĢu devletler arasında �deta sıkıĢmıĢ bir durumdaydı.14 

B. Hun Hanedanını Sarsan 

Ġç Kriz 

M.�. 210 yılında büyük �in imparatoru Shi-huang‟ın ôlümü üzerine Ch‟in Devleti‟nde karıĢıklık 

baĢladı. Tuman, tarihin ônüne çıkardığı fırsattan yaralanmasını bildi; hemen ordularını alarak, Kuzey 

�in‟e indi; eski otlaklarının bir kısmını tekrar elde etti.15 �in ülkesinin içine doğru yaptığı akınlarla 

ekonomik durumunu düzeltti. Fakat, her Ģeyin iyiye gittiği bir sırada, Hun hanedanı ağır bir krizle 

sarsıldı. Bu kriz, Tuman ile oğlu ve veliahtı Mete (Mao-tun)16 arasında meydana gelmiĢtir. Daha 

doğrusu, Tuman oğlu Mete‟den veliahtlık yetkisini alıp, yerine baĢka bir oğlunu getirmek istemiĢtir. 

Buna karĢılık Mete de, bir darbe ile babasını bertaraf edip, Hun hükümdarı olmuĢtur. Bu olay, hiç 

Ģüphesiz Türk devlet geleneğinde büyük bir inkılaptır. Burada hemen belirtelim ki, Mete‟nin hareketi 

bu inkılapla sınırlı kalmamıĢtır. O, uzun saltanatı boyunca Türk tarihinin en esaslı ve en kalıcı 

faaliyetlerini gerçekleĢtirmiĢtir. Kanaatimizce, Türk tarihine kalıcı damgasını vuran, etkilerini geniĢ bir 

mekan ve uzun bir zaman içinde devam ettirebilen bu dônemin yeniden ele alınması ve �in 

yıllıklarının sağladığı destanî nitelikteki bilgilerin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. 

1. Mete‟nin YetiĢtiği Ortam 

Eski �in tarihçileri, Hun hükümdarları arasında Mete‟nin hayatını ve faaliyetlerini ôğrenmek için 

ôzel bir gayret gôstermiĢlerdir. Bilindiği gibi, Hun tarihinin yazılı belgeleri �inli komutanların resmî 

raporlarından ve verdiklerin bilgilerden oluĢmaktadır. Kanaatimizce, eski �in tarihçileri, Mete hakkında 

bilgi toplarken ilk defa resmî raporların dıĢına çıkarak, Hunların kendi bilgilerine de baĢvurmuĢlardır. 

BaĢka bir ifade ile sôylemek gerekirse, onlar, Mete‟nin hayatına ve faaliyetlerine dair elde ettikleri 

bilgilerin büyük bir kısmını Hun halkının ağzından derlemiĢlerdir. Bundan dolayı bu bilgiler, olağanüstü 

motifler ve unsurlarla süslenmiĢ bir destan niteliğindedirler. Bundan da anlaĢılıyor ki, Mete‟nin bütün 

faaliyetleri Hun halkı tarafından o kadar çok beğenilmiĢ ve takdir edilmiĢ olmalı ki, onun hayatı ve 

faaliyetleri bir destan mantığı ve üslubu ile anlatılmıĢtır. �yle ki, bu konuda gerçek tarihî olaylarla 
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destanî unsurlar birbirine karıĢmıĢtır. Bu yüzden Mete‟nin hayatında bazı olağanüstü olaylar 

bulunmaktadır. Bu olağanüstü olayların arkasındaki gerçekleri anlamak son derece güçtür. �te 

yandan kaynağın tek olması, mukayeseye de imk�n tanımamaktadır. Ancak mevcut kaynak bilgisinin 

sıkı bir eleĢtiri ve mantık süzgecinden geçirilmesi ve yorumlanması ile Mete‟nin gerçek tarihî kiĢiliği 

aydınlatılabilir. Biz de bu yola giderek, �in yıllıklarının sağladığı bilgileri tarihî ıĢığında geniĢ bir 

yoruma ve değerlendirmeye t�bi tuttuk. BaĢka bir ifade ile sôylememiz gerekirse, destanî unsurlarla 

dolu olan bu dôneme yoğun bir gayretle açıklık ve kesinlik getirmeye çalıĢtık. 

Burada Ģunu da belirtmemiz gerekmektedir: Türkiye‟de Hunlar ve Mete hakkında yazmaya en 

ehil ve en donanımlı eski Türk tarihi uzmanı Bahaedddin �gel‟dir. �oktan ebediyete intikal etmiĢ olan 

Bahaeddin �gel, bize bu hususta anlaĢılması zor, anlatımı karıĢık, geniĢ bilgi yığınından oluĢan, millî 

duyarlılıkla yazılmıĢ iki ciltlik bir kitap sundu. Bu kitaplar, Hunlar hakkında araĢtırma yapacaklar için, 

hiç Ģüphesiz, sağlam birer temel oluĢturmaktadır. 

Mete dônemine geçmeden ônce, onun içinde yaĢadığı ve yetiĢmesinde baĢlıca rolü olan ortamı 

belirtmemiz gerekmektedir: Kaynaklarda Mete‟nin içinde yaĢadığı ortam, dolayısıyla onun çocukluk ve 

gençlik hayatı hakkında pek az bilgi bulunmaktadır. Bu hususta ilk bilgiye, Mete‟nin M.�. 187 tarihinde 

�in imparatoriçesine yazdığı mektupta rastgelinmektedir. Bu mektubun bir yerinde Mete kendi 

hayatının ilk dônemine dair Ģôyle demektedir: “Irmaklar ve gôller arasında doğdum; geniĢ yaylalarda 

sığırlar ve atlar arasında büyüdüm; kendimi sık sık sınır boylarında buldum”.17 Bu ifadeden de 

anlaĢılacağı üzere Mete, geniĢ yaylalarda yaĢayan, hayvancılıkla geçinen ve akıncılık yapan gôçebe 

bir topluluğun çocuğudur. Zira ifade de, gôçebe hayatın temel unsurları ve faaliyetleri birer birer 

sayılmıĢtır. Bunlar; ırmaklar, gôller, geniĢ yaylalar, hayvanlar ve eski Türk hayatında ônemli bir yer 

tutan akınlardır. ĠĢte Mete‟nin hayatına h�kim olan ve onun yetiĢmesinde rol oynayan bu unsurlar ve 

faaliyetlerdir. Daha doğrusu Mete‟nin hayatını, içinde yaĢadığı tabiat, hayvancılık ve akıncılık 

belirlemiĢtir. 

Mete, ôzel adlarını vermeden ırmaklar ve gôller arasında doğdum demektedir. Bunların Orta 

Asya‟daki hangi ırmaklar ve hangi gôller olduğunu kesin olarak bilebilmek mümkün değildir. Ancak, 

Mete‟nin tarif ettiği yerin, Gôktürk Devleti‟nin merkezi olan Orhun nehri çevresi olması kuvvetle 

muhtemeldir. Burası hiç Ģüphesiz Hun hanedan ailesinin kıĢlık merkezi idi. Fakat Mete‟nin çocukluk 

ve gençlik hayatının en ônemli kısmı geniĢ yaylalarda sığırlar ve atlar arasında geçmiĢtir. Daha 

doğrusu Mete‟nin hayatında kalıcı etki bırakan faaliyet, konar-gôçerlilik (yaylacılık) ve akıcılıktır. Bu 

faaliyetler Mete‟nin ufkunu son derece geniĢletmiĢ, ona üstünlük ve h�kimiyet duygusu 

kazandırmıĢtır. 

Mete‟nin hayatının bu ilk dôneminde yaylalarda sığır ve at güttüğünü düĢünmüyoruz. Fakat 

onun, yaylalarda geçirdiği uzun yaz günlerinde her Hun çocuğu gibi, “koyunların sırtına binip farelere, 

gelinciklere, kuĢlara, tilkilere ve tavĢanlara ok atmak” suretiyle ilk atıcılık eğitimlerini yaparak,18 

kendisini yetiĢtirdiği muhakkaktır. Yine her Hun çocuğu gibi Mete‟nin ilk sil�h eğitimi, bu çocuk 

oyunlarıyla sınırlı kalmamıĢtır. Onun iyi bir sil�hĢôr olarak yetiĢmesi için bazı Hun beyleri 
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gôrevlendirilmiĢ olması kuvvetle muhtemeldir. Bu beyler de hiç Ģüphesiz, Mete‟ye ata binmenin, kılıç 

kullanmanın ve ok atmanın bütün tekniklerini ve inceliklerini ôğretmiĢlerdir. Bôylece Mete, çocukluk 

yaĢından kurtulur kurtulmaz �in‟e yapılan akınlara katılmaya baĢlamıĢtır. Onun, kendini sık sık sınır 

boylarında buldum demesi bunu açıkça gôstermektedir. Mete‟nin bu akınlarda mevkiine uygun bir 

gôrev yaptığı ve ônemli rol oynadığı muhakkaktır. 

2. ġan-Yü Tuman‟ın Oğlu Mete‟ye Kurduğu Komplo 

�inli tarihçilerin Mete‟nin gençlik hayatı hakkında toplayabildikleri en ônemli bilgi, bir komplo 

olayının hikayesinden oluĢmaktadır. Hun Hükümdarı (ġan-yü) Tuman‟ın (Teoman) oğlu Mete‟ye karĢı 

düzenlediği komplo �in yıllıklarında Ģôyle anlatılmaktadır: 

“Tuman‟ın adı Mete (Batur veya Bagatır) olan büyük bir oğlu vardı. Daha sonra o, kendisine bir 

oğlan doğuran ôzellikle sevgili bir hanım aldı. Artık o, Mete‟yi ortadan kaldırmak ve yerine küçük 

oğlunu koymak istiyordu. Bu yüzden o, Mete‟yi Yüe-çilere rehin olarak gônderdi. Mete, Yüe-çilerin 

yanında rehin bulunduğu sırada, Tuman ansızın onlara saldırdı. Bu sebepten Yüe-çiler Mete‟yi 

ôldürmek istediler; halbuki o iyi bir at aldı ve memleketine kaçtı. Tuman, oğlunun kabiliyetini taktir etti 

ve idaresine on bin atlı (bir tümen=on bin askerden oluĢan büyük bir birlik) verdi”.19 

�in yıllığının verdiği bilgiyi bir daha gôzden geçirir ve yorumlarsak, ortaya Ģôyle bir gerçek 

çıkmaktadır: Mete, Hun Hükümdarı Tuman‟ın ilk eĢinden, yani “ulu hatun”dan20 doğmuĢ büyük oğlu 

ve veliahtıdır. Tuman, ikinci bir eĢ almıĢ ve ondan da bir oğlu olmuĢtur. Fakat Tuman, birdenbire 

Mete‟den veliahtlık hakkını almak ve yerine ikinci eĢinden olan oğlunu koymak istemiĢtir. Bunu da 

açıkça değil, bir komplo ile dolaylı olarak yapma yoluna gitmiĢtir. O halde Tuman‟ın bôyle birdenbire 

fikir değiĢtirmesinin ve bunu da dolaylı olarak yapmasının sebebi ne idi? Bunun tek bir sebebi vardır. 

O da ikinci eĢinin Tuman üzerindeki etkisidir. �yle anlaĢıyor ki, Tuman‟ın ikinci eĢi büyük gayeleri olan 

son derece muhteris bir kadındı. O, kendi amacı doğrultusunda eĢi Tuman‟ın fikrini ve davranıĢını 

değiĢtirmiĢtir. Amacı ise, kendi oğlunu veliaht yapabilmekti. Fakat buna tôre engel teĢkil etmekteydi. 

�ünkü, eski Türk devletlerinde taht veraset hukuku ancak hükümdarın ilk eĢinden doğan çocuklara 

tahta çıkma hakkı tanıyordu. Eğer, hükümdarın ilk eĢinden doğan oğulları çok küçük yaĢta, hasta 

veya malûl iseler, tahta hükümdarın diğer kardeĢlerinden biri çıkmaktaydı. Bu duruma gôre, tahtta 

bulunan hükümdarın birinci eĢinden oğlunun ve hatta kardeĢlerinin bulunmaması halinde ikinci 

eĢinden doğan çocuğun tahta çıkma Ģansı olabilirdi. Durum bôyle olmadığı halde, Tuman ikinci eĢinin 

etkisiyle küçük oğlunu veliaht yapabilmek için Mete‟yi feda etmek istemiĢtir. Fakat o, bunu açıkça 

yapamamıĢtır. Tôrenin, beylerin ve halkın baskısını kendi üzerinde hissetmiĢ olmalı ki, niyetini 

gizlemek zorunda kalmıĢtır. Zira, Tuman çok iyi biliyordu ki, oğlunun rehin bulunduğu kavme 

saldırmak, rehinenin ortadan kaldırılması demekti. Gôrüldüğü gibi, Tuman‟ın kurduğu komplo 

amacına ulaĢamamıĢtır; Mete tam zamanında kaçarak ôlümden kurtulmuĢtur. �yle anlaĢılıyor ki, 

Mete, babasının niyetini ve amacını daha ônce sezmiĢ ve onun tercihine karĢı gerekli tedbir almayı 

ihmal etmemiĢtir. Hatta bu hususta Mete‟nin bazı Hun beylerinden yararlanmıĢ olması da kuvvetle 

muhtemeldir. Gafil avlanmamasına bakılırsa, devletin merkezinde Mete‟nin hesabına çalıĢan bazı 
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beyler bulunmaktadır. Mete, büyük bir ihtimalle babasının Yüe-çilere saldırı haberini bu beylerden 

daha ônce almıĢ olmalıdır. 

Mete‟nin Yüe-çilerin elinden kaçıp kurtulmasından sonra, hem Tuman hem de Mete, ortada bir 

komplo yokmuĢ gibi davranmıĢlardır. Hatta Tuman, kurduğu komployu tamamen gizleyebilmek ve 

dikkatleri dağıtabilmek için oğlunun baĢarısına sevinmiĢ gôzüküp, emrine bir tümen vererek onu 

ôdüllendirmiĢtir. Tuman‟ın bôyle birdenbire tavır değiĢikliğinin altında yine tôrenin, beylerin ve halkın 

baskısı bulunmaktadır. Zira, eski Türk devletlerinde ve toplumunda h�kim ve geçerli olan tek güç, tôre 

hükümleriydi. Türk devlet baĢkanlarının icraat ve faaliyetleri de tamamen tôre hükümlerine 

dayanmaktaydı. 

Artık Mete, herkesin gôzünde gerçek bir kahramandır. O, gôsterdiği olağanüstü baĢarıyla 

sadece hayatını değil, devletin ve milletin itibarını da kurtarmıĢtır. �te yandan, oğlunun bu baĢarısına 

karĢı Tuman da ilgisiz kalamamıĢtır. Eğer Tuman, oğluna karĢı eski tavrını sürdürseydi, beylerin ve 

halkın karĢısında büyük prestij kaybederdi. Gôrüldüğü gibi, Tuman bunu gôze alamamıĢtır. 

Tuman‟ın kurduğu komplo baĢarıya ulaĢmadığına gôre Mete h�l� Hun tahtının veliahtıdır. 

Hunlarda veliahtlar, hükümdarlık mevkiinden sonra gelen “sol bilge tiginliği”ne (tso hsien wang) tayin 

edilir ve idaresine de devletin doğu bôlgesi verilirdi.21 Kaynakta belirtilmese de Mete‟nin “sol bilge 

tiginliği”ne tayin edildiği muhakkaktır. Ancak Mete‟nin bu gôreve fiilen emrine bir tümen verildikten 

sonra baĢladığını kabul etmek daha doğru olur. 

3. ġan-Yü Tuman ile Oğlu Mete Arasında Geçen  

Ġktidar Mücadelesi 

Hun hükümdarı Tuman, oğlu Mete‟yi bertaraf etmek için kurduğu komplonun oğlu tarafından 

ustalıkla ve olağanüstü bir baĢarıyla bozulduğunu gôrünce, tavır değiĢtirip, onu ôdüllendirmek yoluyla 

meseleyi unutturmak ve kapatmak istemiĢtir. Mete ise, babasının aksine bu meseleyi unutmak ve 

kapatmak niyetinde değildi. O, ônce kendisinin komĢu bir kavme rehin gônderilmesinin ve sonra da bu 

kavme saldırılmasının ne anlama geldiğini çok iyi kavramıĢtır. Artık onun, babasıyla arasındaki bağlar 

kopmuĢ, kaderleri ayrılmıĢtır. Daha doğrusu, babasıyla arasında iktidar kavgası baĢlamıĢtır. Bu 

kavgada babası ilk hamleyi yapmıĢ ve kaybetmiĢtir. Sıra Ģimdi kendisindeydi. Amacı, zamanından 

ônce babasından Hun tahtını almaktı. Artık Mete‟ye h�kim olan ve hareketlerine yôn veren duygu, 

iktidar ihtirasıdır. 

Türk tarihinde, veraset hukukunun tabiî sonucu olarak sık sık taht kavgaları meydana geliyor 

idiyse de, evl�dın babasına karĢı bôyle bir mücadeleye giriĢmesi nadir olaylardandı. Gerçi Tuman, 

oğlu Mete‟ye karĢı düzenlediği baĢarısız komplo ile gerekli sebebi ônceden yaratmıĢtır. Tuman‟ın tavır 

değiĢikliği ise, Mete‟nin kararını hiç etkilememiĢtir. Nitekim o, bu olaydan hemen sonra babasının 

emrine verdiği tümeni, yine babasına karĢı bir darbe için hazırlamaya baĢlamıĢtır. Mete‟nin darbe için 

yaptığı hazırlık ve devlet darbesi �in Yıllığında Ģôyle anlatılmıĢtır: 
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“Mete, (hedefe giderken) ıslık çıkaran bir ok imal etti. Atlı-okçu birliğinin eğitimi esnasında 

kendisi bu oku nereye atarsa, erlerinin de hep birlikte o maddeyi vurmaları gerektiğini emretti. Bunu 

yapmayanın baĢını kesecekti. Avda, ıslık çıkaran ok nereye atılırsa orayı vurmayan kimsenin baĢı 

hemen gôvdesinden ayrılacaktı. Bizzat Mete, ıslık çıkaran okunu değerli atlarından birinin vücuduna 

attı ve bu anda maiyetinden okunu atmaya cesaret edemeyenleri idam ettirdi. O, kısa bir süre sonra 

oku ile kendi sevgili eĢini vurdu. Bu defa da maiyetinden bazıları (bu durum karĢısında) donup kaldılar 

ve oklarını atmaya cesaret edemediler. Bunlar da Mete tarafından idam edildi. 

Bir süre sonra Mete, av sırasında ıslık çıkaran oku ile babasının değerli atını vurduğu zaman, 

maiyeti istisnasız hep birlikte aynı hedefe ok attı. Bu durum üzerine Mete, maiyetine tamamen 

güvenebileceğini ôğrendi. Sonra o, babası ile ava gitti ve Hun hükümdarı (ġan-yü veya Tan-hu) olan 

babasına ıslık çıkaran okunu attı. Bütün maiyeti de aynı istikamete niĢan aldı ve bôylece Hun 

hükümdarı ôldürüldü. Bunun üzerine Mete, üvey annesini ve üvey kardeĢini, kendisine itaat etmeyen 

bütün devlet büyüklerini ôldürdü ve kendisini Hun hükümdarı (ġan-yü) il�n etti”.22 

�inli tarihçilerin derledikleri bu bilgiler, Ģüphesiz, gerçek tarihî bir olayın destanlaĢtırılmıĢ bir 

ifadesidir. Mete‟nin babasına karĢı yaptığı devlet darbesi Hun halkı tarafından çok beğenilmiĢ ve 

takdir edilmiĢ olmalı ki, dilden dile, nesilden nesle anlatıla anlatıla ayrıntıları kaldırılmıĢ; bazı 

olağanüstü unsurlar ve motiflerle süslenerek, hafızalarda uzun yıllar yaĢayacak bir destan Ģekline 

dônüĢtürülmüĢtür. Yukarıda anlatıldığı Ģekle sokulduktan sonra da �inli tarihçiler tarafından Hun 

halkının ağzından derlenip yazıya geçirilmiĢtir. Bundan dolayı, tarihî hik�yenin içinde bazı olağanüstü 

unsurların ve motiflerin bulunmasına, daha da ônemlisi olayların olağanüstü bir süratle geliĢmesine 

ĢaĢmamak gerekir. 

Yukarıdaki metinde Mete‟nin babasına karĢı yaptığı bir devlet darbesi anlatılmaktadır. 

Gôrüldüğü gibi, Mete, darbeyi birdenbire baĢlatmamıĢtır. Olayların seyrine bakılacak olursa, o, ônce 

ayrıntıları iyice düĢünülmüĢ es�slı bir pl�n yapmıĢtır. Bu pl�na gôre, Mete tümenini sıkı ve katı bir 

eğitimden geçirmiĢtir. Burada hemen Ģu soru akla gelebilir. Mete‟nin emrine verilmiĢ olan tümen 

eğitimli birlik değil miydi? ġüphesiz bu tümen eğitimli bir birlik idi. Fakat Mete, yapacağı iĢ için bu 

tümenin eğitimini yeterli ve uygun bulmamıĢtır. Ona gôre, askerlerin duygu, düĢünce ve davranıĢları 

arasında tam bir uyum ve birlik bulunmalıydı. Bu da ancak ôzel bir eğitimle sağlanabilirdi. Mete, 

ôzellikle bu eğitimle askerlerin duygu, düĢünce ve davranıĢlarını tamamen kendi amacına gôre 

değiĢtirmek istemiĢtir. Askerî eğitimde deha sahibi olan Mete, Ģunu çok iyi biliyordu ki, ancak benzer 

duygu ve düĢünce taĢıyanlar ile benzer davranıĢ gôsterenler, aynı gayede birleĢebilirler. Diğer 

taraftan liderin ruhu ile emrindekilerin ruhu da tam bir uyum içinde olmalıdır. Eğer bu uyum 

sağlanmıĢsa, liderler için uzun sôzlere, emirlere ve talimatlara gerek yoktur. Yapılacak iĢler için bir 

jest, bir bakıĢ, bir iĢaret yeterlidir. 

Mete, iĢe, kendisi açısından bir hayli avantajlı bir Ģekilde baĢlamıĢtır. Gôrüldüğü üzere o, 

sadece Hun tahtının varisi bir tigin değil, aynı zamanda kendi hayatı ile birlikte devletinin ve milletinin 

itibarını kurtarmıĢ bir kahramandır. Daha doğrusu o gücünü, kendi yeteneklerinden ve baĢarısından 
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almaktadır. �ünkü Mete, sil�h eğitiminde ve savaĢlarda kullanılmak üzere hedefe giderken ıslık 

çıkaran bir ok icat etmiĢtir. O, hem gôsterdiği kahramanlıkla hem de mucitliği ile üstünlüğünü ve 

yeteneğini gôstererek, Hun halkını ve ôzellikle tümenini son derece etkilemiĢtir. Artık çevresi, Mete‟ye 

üstün yetenekli bir lider gôzüyle bakmaktadır. Ayrıca, ona inanmakta ve güvenmektedir. 

Mete‟nin uyguladığı eğitimin temelini “emre itaat, anında karar vermek ve gôsterilen hedefi 

vurmak” gibi bugün de geçerli ilkeler ve kurallar oluĢturmaktadır.23 �yle anlaĢılıyor ki, Mete‟nin bu 

eğitimden asıl maksadı, emrindekilere, savaĢlarda tek baĢına gôrevini tam yapabilecek yeteneği ve 

alıĢkanlığı ônceden kazandırmaktır. Fakat Mete, ortaya koyduğu ilkelere ve kurallara uyum 

sağlayamayanlar için son derece acımasız olmuĢtur. Halbuki, askerler daha iĢin baĢında 

yükümlülüklerini yerine getirmemenin neye mal olacağını çok iyi biliyorlardı. Zira Mete, eğitime 

baĢlamadan ônce gôsterdiği hedefi vurmayanların saf dıĢı edileceğini açıkça il�n etmiĢtir. Aksi durum 

zaten itaatsizlik ve disiplinsizlik anlamına gelecektir. �zellikle askerlik mesleği, diğer mesleklere gôre 

daha fazla disiplin ve itaati gerektirmektedir. Bundan dolayı, Mete‟nin, verdiği emri yerine 

getiremeyenleri, kararsız kalanları ve hedefi vuramayanları ağır bir ceza ile hemen saf dıĢı etmesini 

normal bir davranıĢ olarak kabul etmek l�zımdır. Es�sen Mete, birliğini rakiplerine üstünlük yaratacak 

ilkelerle eğitmiĢtir. Onun anlayıĢına gôre, birlikleri arasında korkaklara, zayıf iradelilere, yetersizlere ve 

yeteneksizlere asla yer olmamalıdır. �ünkü, Mete‟nin planladığı iĢler, maddeten ve manen zayıf 

insanların yapacağı iĢler değildi. Hiç Ģüphesiz, bu insanlarla kaybedilenler, kazanılanlardan daha çok 

olacaktır. �stelik bu insanlar, yapılacak iĢlerde baĢarısız olmakla kalmazlar, yetenekli insanlara da 

ayak bağı olurlar. Burada bir hüküm vermek gerekirse, Mete‟nin bütün eylemleri, iĢte bu düĢüncelerin 

damgasını taĢımaktadır. 

Mete, emrindeki birliği eğitirken sadece katı kurallar koymakla kalmamıĢ, bu kuralları birer birer 

uygulamıĢtır. Yalnız burada dikkati çeken bir durum vardır. O da, seçilen ve gôsterilen hedeflerin hep 

canlı ve değerli varlıklar olmasıdır. Biz bu canlı ve değerli hedeflerin gerçekten Mete‟nin kendi atı, eĢi 

ve babasının atı olduğunu düĢünmüyoruz. Bu olayı nakledenler hik�yeyi daha cazip ve etkili hale 

getirmek için hedef olarak bu varlıkları koymuĢ olabilirler. Bizim kanaatimize gôre, bu hedefler 

Mete‟nin kendi atını, eĢini ve babasının atını temsil eden birer nesnedir. Yani asıl varlıkları temsil 

eden birer semboldür. Aksi takdirde, Mete‟nin gerçek niyeti daha iĢin baĢında fark edilebilir ve faaliyeti 

de tehlikeye düĢebilirdi. 

Eğitim sırasında seçilen ve gôsterilen hedeflere bakılacak olursa, Mete, her Ģeyden ônce 

birliğini hissî davranıĢlardan kurtarıp, bir inancın ve idealin zaferi için canlarını hiç düĢünmeden 

verebilecek duruma getirmek istemiĢtir. Mete‟nin anlayıĢına gôre, bir dava uğruna en değerli varlıklar 

bile fed� edilebilmelidir. Bunun için Mete, hedef olarak seçtiği ve gôsterdiği varlıklar arasında az 

değerlisinden çok değerlisine doğru bir sıralama yapmıĢtır. Bu sıralamanın en sonunda devletin baĢı 

olan Tuman bulunmaktadır. Gerçek hedef budur. Diğerleri ise birer vasıtadır. 

Mete‟nin harekete geçebilmesi için ônünde bulunan en ônemli mesele, güvendir. Bağlılığından 

emin olunmayan bir birliğe, Ģüphesiz güvenilemezdi. Onun, her Ģeyden ônce birliği ile babası 
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arasındaki hissî bağları koparması gerekiyordu. �ünkü, Mete, emrindeki birliği yabancı soydan bir 

düĢmana karĢı değil, kendi babasına karĢı hazırlamaktadır. Bundan dolayı o, bağlılığından emin 

olmak için tümenini türlü sınavlardan geçirmiĢ ve baĢarısız olanları birliğinin saflarından hemen 

ayırmıĢtır. Bundan da anlaĢılıyor ki, Mete‟nin bu hareketinin ôzünü, birlikte hareket ve nefsinden 

fed�k�rlık gibi iki temel unsur oluĢturmaktadır. Bôylece Mete, bütün enerjisini amacına adamıĢ, 

inançlı, kararlı, sadık, hiçbir engel tanımayan demir iradeli ve disiplinli bir birlik meydana getirmiĢtir. 

Zira Mete‟nin hareketlerine egemen olan düĢünce daima üstün gelmektir. 

Mete, eğitim esnasında sadece emirler vermekle yetinmemiĢtir; verdiği emirleri daima ilk olarak 

bizzat kendisi uygulamıĢtır. O, bu davranıĢıyla kimsenin verdiği emir dıĢında kalmadığını, daha 

ônemlisi kendisinin emrindekilerle eĢit olduğunu gôstermek istemiĢtir. ĠĢte Türk komutanlarını tarihin 

her devrinde baĢarılı kılan ve zafere gôtüren bu ôzelliktir. Bu ôzelliği ile Mete, kendisinden sonra 

gelen bütün Türk komutanlarına ôrnek olmuĢtur. 

Burada, eski Türk askerî hayatının bir ôzelliğini açıklamakta fayda gôrüyoruz: Eski Türk devlet 

adamları ordu birlikleri ile sık sık av partileri düzenlemekteydiler. Toplu olarak yapılan av partileri, 

�deta bir savaĢ tatbikatı Ģeklinde geçmekteydi. Ordu birlikleri, bu av partilerinde tıpkı savaĢlarda 

olduğu gibi tertiplenmekteydi. Sil�hlarla canlı ve hareketli av hayvanları üzerinde geniĢ eksersiz 

imk�nı bulunmaktaydı.24 Yukarıya aldığımız kaynak bilgisinden anlaĢılacağı üzere, Mete de, 

emrindeki tümenin eğitim derecesini ôğrenebilmek için bu av partilerinden yararlanmıĢ ve bu gaye ile 

bir dizi av partisi düzenlemiĢtir. Onun bu av partilerinden biri, babasına karĢı giriĢeceği darbenin son 

provası Ģeklinde geçmiĢtir. Mete, bu av partisinde hedef olarak babasının atını veya bu atı temsil 

eden bir hedef seçmiĢtir. Tarihî metinde de gôrüldüğü gibi, Mete‟nin birliği istisnasız aynı hedefe 

oklarını atmıĢlardır. Bu duruma gôre, Mete de, birliğinin eğitim düzeyinin istediği kıvama geldiğini 

anlamıĢtır. 

SavaĢ tatbikatı anlayıĢı ve düzeninde cereyan eden av partilerinin sonuncusu, bu defa, Mete‟nin 

babasına karĢı giriĢtiği bir devlet darbesine (coup d‟etat) sahne olmuĢtur. Bu av partisinde Mete, ıslık 

çıkaran okunu babasına yôneltmiĢ ve bôylece darbeyi baĢlatmıĢtır. Burada dikkati çeken husus, 

taraflar arasında, yani Mete ile babasına ait kuvvetlerin eĢit olmadığıdır. �ünkü, Tuman‟ın büyük bir 

ordusuna karĢılık, Mete‟nin sadece bir tümenlik birliği bulunmaktadır. Mete, bu eksiğini, tümenine 

uyguladığı ôzel bir eğitimle tamamlamıĢtır. Zira bir askerî birliğin gücü, onda birlik ve kararlılık ruhu 

yaratılmak suretiyle birkaç misli artırılabilir. Bu duruma gôre hüküm vermek gerekirse, kuvvet, sayıda 

değil, niteliktedir. Hal bôyle olunca, kuvvetler dengesi Mete‟nin fazla aleyhine değildir. Fakat kaynak 

metninin sonunda Mete, “kendisine itaat etmeyen devlet büyüklerini ôldürdü” Ģeklinde bir ifade 

geçmektedir. Bu ifadeden Mete‟nin darbeden az ônce babasının emrindeki Hun ordusuna kendisine 

katılması için bir çağrıda bulunduğu ve Hun ordusunun hiç olmazsa bir kısmının bu çağrıya uyarak, 

kendisine katılmıĢ olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür.25 Yine aynı ifadeden, Tuman‟ın ok 

darbesiyle ôldürülmesinden sonra, Hun ordusunun bir süre daha direnmiĢ olduğu anlaĢılmaktadır. 

Daha doğrusu, Tuman‟ın ôlümünden sonra taraflar birbiriyle kıyasıya vuruĢmuĢlardır. Bu vuruĢma da 

ancak, Mete‟nin tamamen üstün gelmesiyle son bulmuĢtur. Fakat Mete, babasını ortadan kaldırmak 
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ve üstün gelmekle yetinmemiĢ, devlet ve hanedan içinde geniĢ çapta bir temizlik yaparak, kendisini 

ülkesinde tek h�kim güç haline getirmiĢtir. Bôylece Mete ile, Türk tarihinde yeni ve parlak bir sayfa 

açılmıĢtır. 

C. Mete‟nin KomĢu Kavimler �zerinde Hun H�kimiyetini  

Kurma Politikası 

Mete‟nin Hun tahtına çıktığı sırada Hun Devleti‟nin doğusunda proto-Moğol bir kavim olan Tung-

hular, güneyinde Han sülalesinin temsil ettiği �in Devleti, güneybatısında da Hunlar ile akraba 

oldukları sanılan Yüe-çiler bulunuyordu. Mete iktidarı devralmadan az ônce, babası Tuman tarafından 

Hun devleti, komĢu devletler arasında dengeyi kendi lehine bozacak Ģekilde olmasa bile, onlarla boy 

ôlçüĢebilecek kadar güçlendirilmiĢ idi. Fakat Tuman‟ın, kaynakta çok güçlü olarak vasıflandırılan 

komĢu Yüe-çilere oğlu ve veliahtı Mete‟yi rehin olarak gôndermesi, bu sırada Hunların bu kavmin 

vassalı (t�bi) olduğu kanaatini uyandırmaktadır. Zira, devletler hukukuna gôre rehin gônderme kl�sik 

t�bilik al�meti sayılmaktadır. Fakat, yine aynı kaynakta bu rehin olayı, Mete‟nin sessizce ortadan 

kaldırılması için düĢünülmüĢ bir komplodan baĢka bir Ģey olmadığı açıkça anlaĢılmaktadır. Ayrıca bu 

saldırı hareketi, Tuman‟ın son zamanlarında Hun Devleti‟nin en az Yüe-çiler kadar güçlenmiĢ 

olduğunun da bir kanıtıdır. Zira, zayıf bir devlet, kendi iç meselesini halletmek için güçlü bir devlete 

saldırmayı hiçbir zaman düĢünmez. 

1. Tung-Huların Mete‟ye  

Yaptıkları Politik Baskı 

Mükemmel bir darbe ile babasını bertaraf ederek, Hun tahtına çıkan Mete, güçlü komĢusu 

Tung-hu kavminin beklenmedik ağır siyasî baskısına maruz kalmıĢtır. Tung-hular, Hun tahtına genç 

yaĢta birinin çıkmıĢ olmasından yararlanarak, Hun ülkesini istil� etmek istiyorlardı. Zira onlar, Mete‟yi 

tecrübesiz ve desteğe muhtaç bir delikanlı olarak düĢünüyorlardı. Bu düĢünce ile, arka arkaya 

gônderdikleri elçiler vasıtasıyla Mete‟den bir dizi istekte bulundular. Bundan maksat, Hunlara 

saldırmak için bir sebep ve bahane yaratmaktı. Siyasette de kabiliyet sahibi olan genç Mete, politik 

dehasıyla bu kavmi bir süre ustalıkla oyalamıĢ, sonunda ona l�yık olduğu cezayı vermiĢtir. Bu tarihî 

olay �in yıllığında Ģôyle anlatılmıĢtır: 

“Mete idareyi ele aldığı zaman, Tung-hular güçlerinin zirvesinde bulunuyorlardı. Mete‟nin 

babasını ôldürdüğünü ve bizzat tahta oturduğunu ôğrenen Tung-hular, (Mete‟nin babası) Tuman‟a 

ait‟bin li‟ (bir günde 500 km) koĢan ata sahip olmak istediklerini bir elçi vasıtasıyla bildirdiler. Mete 

danıĢmanları ile gôrüĢtü. Onlar, Hunlar için bôyle bir atın verilemeyecek kadar değerli olduğunu 

sôylediler. Fakat Mete Ģôyle konuĢtu: 

-Ben nasıl bir atı komĢu bir devletten üstün tutabilirim? 

O, (bir günde)‟bin li‟ koĢan atı (T‟ung-hu elçisine) teslim etti. Artık Tung-hular, Mete‟nin 
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kendilerinden korktuğuna kani oldular. Onlar, Mete‟nin hanımını da istediklerini bildirmek için bir elçi 

(daha) gônderdiler. Mete tekrar danıĢmanları ile gôrüĢtü. Hepsi sinirlenmiĢ olarak bağırdılar. 

-Tung-hularda ahl�k diye bir Ģey yok. Biz, onlara (hemen) saldırmayı teklif ediyoruz. Bunun 

üzerine Mete Ģôyle konuĢtu: 

-Ben nasıl bir kadını komĢu devletten üstün tutabilirim? 

O, sevgili hanımını tuttu ve Tung-hu elçisine teslim etti. Fakat, Tung-hu hükümdarının haksız 

istekleri daha da arttı. Ġki devlet arasında kullanılmayan büyük bir toprak parçası vardı. Burada sadece 

iki devletin askerî birlikleri bulunuyordu. Tung-hular batıya doğru ilerlediler ve Hunlar ile aralarında 

bulunan ihmal edilmiĢ bu ülkeye saldırdılar. 

Tung-hu hükümdarı gônderdiği elçi vasıtasıyla Mete‟ye „benim ve senin sınırlarında askerî 

birlikler dıĢında insan bulunmayan bu torak parçası, Hunlara çok uzak; ben bu toprak parçasına sahip 

olmak istiyorum‟ dedi. Mete tekrar danıĢmanlarına sordu: Bazılarının fikri, bu boĢ toprak parçası hem 

verilebilir hem verilemez Ģeklinde idi. Bunun üzerine Mete, hiddetle parladı ve Ģôyle sôyledi: 

-Devletin temeli olan toprağı biz nasıl verebiliriz? 

Hem verilebilir hem verilemez Ģeklinde ôğüt verenlerin hepsi, baĢlarını ayaklarının ônünde 

buldu”.26 

Burada, devlet hayatında taviz politikasının sınırlarını gôstermesi bakımından ôrnek tarihî bir 

olay naklettik. Bu tarihî olaydan anlaĢılacağı üzere, Mete, Hun tahtına çıktığı zaman komĢu bir 

devletin ağır politik baskısına maruz kalmıĢ, devlet meclisinin muhalefetine rağmen bazı tavizlerde 

bulunmuĢtur. O, komĢu devletin haksız ve ahl�k dıĢı isteklerini karĢılarken, atın ve hatunun kendi 

Ģahsî malları olduğunu düĢünmüĢ ve bu yüzden devletinin ve milletinin geleceğini tehlikeye atmak 

istememiĢtir. Daha doğrusu Mete, iki devlet arasındaki barıĢı koruyabilmek için, soyuna has bir sabır 

ve kararlılıkla imk�nlarının bütün sınırlarını zorlayarak, her türlü Ģahsî fed�k�rlıkta bulunmuĢtur. Fakat 

istenen taviz, Ģahsî olmaktan çıkıp, devlete ait bir toprak parçası olunca, Mete burada durmuĢ ve bu 

hususta tavizk�r olan devlet adamlarını saf dıĢı etmek suretiyle hemen onları ağır bir Ģekilde 

cezalandırmıĢtır. Onun anlayıĢına gôre, Ģahsî mal ve aile gerekirse fed� edilebilirdi; fakat devlete ait 

toprak, -kullanılmayan bir yer bile olsa asla- feda edilemezdi. Mete‟nin bu düĢüncesi, bütün Türk tarihi 

boyunca ôlmezliğini korumuĢ, Türk devlet anlayıĢının ôzünü ve temelini oluĢturmuĢtur. 

2. Mete‟nin Tung-Huları  

Cezalandırması 

Biraz yukarıda verdiğimiz tarihî metinden anlaĢılacağı üzere, Moğol kôkenli Tung-hular Hun 

tahtında meydana gelen değiĢiklikten kendi lehlerine yararlanmak istemiĢlerdir. Tung-huların 

düĢüncesine gôre, bir darbe ile içten sarsılmıĢ olan bir devletin kendini savunması da o derece zayıf 
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olacaktır. Tarihin sunduğu bu fırsattan yaralanmak gerekir. Bu düĢünceyle hareket eden Tung-hular, 

bazı ağır isteklerde bulunarak, Mete‟yi politik baskı altına almak istemiĢlerdir. Mete de, her defasında 

meseleyi devlet meclisine getirmiĢ ve burada bu meseleyi devlet adamlarıyla enine boyuna 

tartıĢmıĢtır. Gôrüldüğü gibi, Tung-huların istekleri bütün devlet adamları tarafından itirazla 

karĢılanmıĢtır. Daha doğrusu devlet adamları, meseleyi millî gururun incinmesi Ģeklinde 

değerlendirmiĢler ve hemen Tung-huların cezalandırmasını istemiĢlerdir. Onlara gôre, bu gôrülmemiĢ 

bir tavizdi. ġimdiye kadar hiçbir Hun hükümdarı atını ve eĢini baĢka bir ülke hükümdarına vermemiĢtir. 

�stelik Tung-huların istekleri, her seferinde daha ağır ve daha aĢağılayıcı nitelikte olmuĢtur. Mete ise, 

meseleye gerçekçi ve akılcı bir tavırla yaklaĢmıĢtır. Her büyük devlet adamı gibi Mete, meseleye, 

duygu ve heyecanını karıĢtırmamıĢtır. Burada Mete için ônemli olan, devletinin ve milletinin geleceğini 

tehlikeye atılmaması idi. O, “nasıl bir atı ve hatunu komĢu devletten üstün tutabilirim”, derken bunu 

kastetmiĢtir. 

Burada eski Türk devlet yapısının bir ôzelliğini de belirtmemiz gerekmektedir. Bu da, devletin 

bütün meselelerinin, devlet baĢkanının isteği üzerine toplanan bir mecliste gôrüĢülüp karara 

bağlanmasıdır. Yukarıdaki belgeden anlaĢılacağı üzere, devlet meclisi ilk defa Hunlarda 

gôzükmektedir.27 Mete de, tahta çıktığı sırada karĢılaĢtığı meseleleri bu devlet meclisinde 

gôrüĢmüĢtür. Bu mecliste, Mete, devlet adamlarının birer birer fikrini almakla birlikte son kararın 

ôzellikle kendinde olmasına dikkat etmiĢtir. Zira eski Türk devletlerinde, kesin ve geçerli olan 

hükümdarın kararı idi. 

Mete, mecliste bu meseleleri gôrüĢürken kararları ve tavrıyla hem devlet adamlarını, hem de 

Tung-huları baĢka mecralara çekmiĢtir. Daha açık ve kesin bir ifade ile sôylememiz gerekirse, Mete, 

Tung-huların isteklerini karĢılarken, kendisine korkak ve uysal bir hükümdar gôrüntüsü vererek 

herkesi yanıltmıĢtır. Zira hem Hun devlet adamları hem de Tung-hular Mete‟nin tavizk�r tutumunu, 

onun zayıflığına ve korkaklığına yormuĢlardır. Halbuki düĢmanı yanıltmak Türk savaĢ taktiğinin bir 

parçası idi. 

�te yanda Hunlar, ağır bir iç savaĢtan çıkmıĢlardı. �lkede düzen ve otorite de tamamen 

sağlanmıĢ değildi. Mete‟nin düzeni ve otoriteyi sağlayıp, gerekli hazırlığı yapabilmesi için zamana 

ihtiyacı vardı. Daha doğrusu Mete, zamanı gelmemiĢ bir saldırı ile baĢarı Ģansını azaltmak 

istememiĢtir. Verdiği iki taviz ise, Mete‟ye hazırlanmak ve hücuma geçmek için yeterli zamanı 

kazandırmıĢtır. Sıra Tung-huların cezalandırılmasına gelmiĢtir. Bu durum �in yıllıklarında Ģôyle 

belirtilmiĢtir: 

“Mete, hemen atına atladı; devletin içinde kendisinden geri kalanı ôlümle tehdit etti; doğuya 

doğru ilerledi ve Tung-hulara saldırdı. Tung-hular, Mete‟yi ôyle küçümsemiĢlerdi ki, daha kendilerini 

müdafaaya bile hazırlanamadılar. Mete, ordusuyla yaklaĢtı ve hücum etti; Tung-hu hükümdarını imha 

edercesine ağır bir bozguna uğrattı; malını ve servetini yağma etti”.28 

Kaynak bilgisinin ifadesinden anlaĢılacağı gibi, bu bir baskın harek�tıdır. Mete, karar vermekte 
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ne kadar yavaĢ ise, kararını tatbik etmekte de o kadar hızlıdır. Bu sadece Mete‟nin değil, bütün büyük 

liderlerin ortak ôzelliğidir. Gerçekten de büyük liderler, karĢılaĢtıkları güçlükler karĢısında acele 

etmezler; meseleyi bütün cepheleriyle düĢünürler; hesaplarını ve pl�nlarını yaparlar; iĢi fiiliyata 

dôktükleri zaman da yıldırım hızı ile hareket ederler. Gôrüldüğü gibi, Mete‟nin bu harek�tı da yıldırım 

hızı ile baĢlamıĢ, yıldırım hızı ile sonuçlanmıĢtır. �yle ki Mete, harekete geçmekte kendisinden geri 

kalanlara bile müsamaha gôstermemiĢtir. Gerçekten de Mete, savaĢlardaki süratin ônemini çok iyi 

biliyordu. �ünkü, düĢmanı gaflet anında basabilmek için, düĢmandan daha ônce davranmak ve ondan 

daha hızlı hareket etmek gerekiyordu. Zira Mete, bir daha bellerini doğrultamayacak Ģekilde Tung-

huları ezmekte kararlı idi. 

Tung-hular ise, yaptıkları hesapta yanılmıĢlardır. Mete‟nin üzerinde gittikçe artırdıkları 

baskıların, kendilerini bir fel�kete doğru gôtürdüğünün hiç farkına varamamıĢlardır. Kısaca sôylemek 

gerekirse onlar, rakiplerini küçümsemekle gôsterdikleri ihtiyatsızlığın bedelini çok ağır Ģekilde 

ôdemiĢlerdir. Mete‟nin sürpriz baskını karĢısında ĢaĢkına dônmüĢler, kendilerini savunmaya bile fırsat 

bulamamıĢlardır. Atlarının üzerinde yıldırım gibi gelen Hun cengaverlerinin delip geçen oklarına hedef 

olmuĢlardır. Kimse teslim alınmamıĢ, kimseye de merhamet gôsterilmemiĢtir. Ancak Hun atlılarının 

hedefini ĢaĢmaz oklarından zamanında kaçabilenler canlarını kurtarabilmiĢlerdir. Diğer taraftan elde 

edilen ganimet muazzamdı. Mete, Tung-huların bütün mal ve servetine sahip olmuĢtur. 

Moğol dünyası tamamen ezilmiĢ ve doğuda Hunların ônünde hiçbir engel kalmamıĢtır. Doğu 

Moğolistan ile �in‟in kuzeyindeki Jehol eyaleti bütünüyle Mete‟nin eline geçmiĢtir. Hun baskınından 

zamanında kaçabilen Tung-hu aileleri, Sien-pi ve Wu-huan adıyla anılan büyük dağların derin 

vadilerindeki ormanlara saklanmıĢlardır. 

�yle anlaĢılıyor ki Mete, Tung-huları sadece maddeten değil, manen de ezmiĢtir. Korkunun 

gücünü çok iyi bilen Mete, bu amansız baskınla Tung-huların arasına ôyle bir korku salmıĢtır ki, bu 

korkunun etkisi uzun süre devam etmiĢtir. Zira bu aileler, bir asır korkularından ormandan dıĢarı 

çıkamamıĢlardır. Bundan sonra Tung-hular, Hunlara bağlılıkta kusur etmemiĢlerdir; her yıl düzenli 

olarak sığır, at ve koyundan oluĢan vergilerini ôdemiĢlerdir. Bu hayvanları tedarik edemedikleri 

zamanlarda da kadın ve çocuklarını Hunlara kôle olarak gôndermiĢlerdir.29 

3. Mete‟nin Yüe-�iler �zerine  

Yaptığı Sefer 

Tung-hulardan sonra sıra Yüe-çilere gelmiĢtir. Yüe-çiler, Hunların güneybatı komĢuları idi. Yin 

(Yin-shan) ile Tanrı dağları arasındaki sahalarda oturuyorlardı. GeniĢ ve verimli toprakları vardı. 

�stelik, Doğu-Batı arasındaki transit ticarete ve kültür akıĢına aracılık eden Ġpek Yolu‟nun ônemli bir 

kısmı Yüe-çilerin ülkesinden geçiyordu. Bu yol üzerinde çeĢitli kavimlerin ticaret kolonileri 

bulunuyordu. Bu bakımdan Yüe-çiler Asya kıtasının zengin ve kültürlü kavimlerinden biriydi. Biraz 

yukarıda belirtildiği gibi, Mete de, veliahtlık yıllarında Yüe-çilerin yanında bulunmuĢ; kendilerini ve 

ülkelerini yakından tanıma fırsatı bulmuĢtu. �zellikle o, Yüe-çilerin oturdukları bôlgelerin ekonomik 
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gücünü medenî üstünlüğünü gôrmüĢ ve değerini ve ônemini çok iyi anlamıĢtı. Diğer taraftan, Yüe-çiler 

arasında çok miktarda Hun boyu yaĢıyordu.30 

Yüe-çiler de tıpkı Tung-hular gibi Hunları küçümsemiĢlerdi. Mete gibi, rakip tanımaz bir liderin 

bu durumu içine sindirmesi mümkün değildi. �te yandan Yüe-çiler, Hunların Kansu bôlgesi üzerinden 

�in‟e giriĢ yollarını kapatıyorlardı. Mete, büyük Tung-hu baskınından dôndükten sonra gerekli 

hazırlığını yaptı ve Yüe-çilerin üzerine yürüdü. Vurduğu bir darbe ile Yüe-çileri yerinden oynattı;31 

daha doğrusu onları gôçe zorladı. Hunların �in‟e giden akın yollarını açtı. Mete‟nin gücü karĢısında 

dayanamayacaklarını anlayan Yüe-çiler ise, ülkelerinin doğu bôlgelerini terk ederek, batıya kaydılar. 

Mete‟nin Yüe-çiler üzerine yaptığı sefer, Tung-hular üzerine yaptığı baskın harek�tı gibi bir imha 

ve fetih hareketi olmamıĢtır. Gôrüldüğü gibi o, Yüe-çileri yenmek ve gücünü onlara tanıtmakla 

yetinmiĢtir. Bundan da anlaĢılıyor ki, Mete, Yüe-çiler karĢısında gücünü fazla yıpratmak ve fazla 

zaman kaybetmek istememiĢtir. �ünkü, onun ônünde �in gibi daha büyük bir hedef ve daha büyük bir 

rakip bulunuyordu. 

4. Mete‟nin Hun �lkesinin Kuzey  

ve Kuzeybatısındaki Kavimler  

�zerine Yaptığı Sefer 

Mete, �in seferine çıkmadan ônce, devletin kuzey ve kuzey batısında bulunan kavimleri de itaat 

altına alarak, arkasını emniyet altına almak istiyordu. Hun Devleti‟nin kuzey ve kuzeybatısında “Hun-

u, K‟ut-sa, Ting-ling (TôliĢ/Tôles=T‟ie-le), Kırgız (Kik-k‟un), Sin-li” gibi Türk soyundan ve Hunlarla 

akraba olan kavimler bulunuyordu. Mete, ordusu ile kuzeye doğru yürüdü; bunları birer birer itaat 

altına alarak, hepsini Hun Devleti‟nin çatısı altında topladı.32 

Bu, hiç Ģüphesiz, Mete‟nin Hun idaresi altında büyük Türk birliğini kurma politikası için atılmıĢ 

büyük bir adımdı. Artık, Altay dağlarının batısındaki ülkelerin ve kavimlerin dıĢında bütün Orta Asya 

Mete‟nin h�kimiyetine girmiĢtir. BaĢka bir ifade ile sôylemek gerekirse, Mete, Orta Asya‟nın en büyük 

gücü haline gelmiĢtir. �in yıllığının ifadesine gôre “Hunların bütün soylu büyük kiĢileri Mete‟nin 

h�kimiyetini tanımıĢlar ve onu en büyük ġan-yü olarak yüceltmiĢlerdir”.33 

D. Mete‟nin �in Politikası 

1. Kuzey �in Seferi 

Mete, Tung-huları ve Yüe-çileri birer birer yenip, doğudan ve batıdan kendisini güvenlik altına 

aldıktan sonra �in‟e yôneldi. Amacı, Hunların daha ônce �in‟e kaptırmıĢ olduğu kuzey �in‟deki 

otlaklarını geri almaktı. Zira bu otlakların, büyük at ve koyun sürüleri besleyen Hunlar için çok büyük 

değeri ve ônemi vardı. Vaktiyle bu otlakları yitirmek, Hun ekonomisi için gerçekten büyük bir fel�ket 

olmuĢtu. Hunlar, ôzellikle ekonomik bakımdan komĢuları arasında zayıf duruma düĢmüĢlerdi.34 
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Ordusu ile Yin-Ģanlar üzerinden Kuzey �in‟e giren Mete, Pe-yang kralını yenerek, Sarınehrin 

(Huang-ho) büyük dirseği içinde bulunan Ordos bôlgesine sahip oldu. Bundan sonra Mete, doğuya 

doğru ileri harek�tına devam etti. Sarınehrin büyük dirseğinin doğusunda bulunan Yen ve Tai ülkesini 

ele geçirdi. Buradaki kale ve sınır tahkimatlarını birer birer düĢürdü.35 Buna karĢılık, �in‟in 

mukavemeti çok zayıftı; bazı yerlerde ise hiç yoktu. Hatta �in Han iktidarının h�kimiyetini kabul 

etmeyen bazı �in derebeyleri Mete‟nin himayesine girerek, ona bu harek�tında destek bile 

veriyorlardı. Bu durum da Mete‟nin iĢini bir hayli kolaylaĢtırıyordu. Bôylece, bu askerî harek�tın 

sonucunda hemen hemen bütün Kuzey �in Hunların h�kimiyetine geçti. Hun halkının sürüleri de eski 

otlaklarına tekrar kavuĢtu. Daha ônemlisi �in Devleti‟nin kuzey bôlgelerindeki bütün ticaret ve askerî 

ikmal yolları Mete‟nin kontrolü altına girdi. 

Gôrüldüğü gibi, Mete‟nin Kuzey �in üzerine düzenlediği sefer geçici bir yağma akını değildi; bu 

gerçek bir fetih hareketi idi. Zaten, Mete‟nin amacı da, bôlgeye tamamen yerleĢmekti. �stelik burası, 

eskiden beri Hunların otlak yerleri idi. Eski çağlardan beri burada gerçek �inli bulunmuyordu. Halkı da 

karıĢıktı. Bôlgenin batısında Tibet, ortasında Hun, doğusunda da Moğol boyları çoğunlukta 

bulunuyordu.36 Kuzey �in‟de ortaya çıkan büyük ve en eski devletleri de �inliler değil, Türklerin 

ataları kurmuĢlardı. Kuzey �in, ancak az ônce ortaya çıkan Cao, Yen, Ch‟in Krallıkları zamanında 

uygulanan bilinçli ve sürekli bir iskan faaliyeti sonucunda �inlileĢmeye baĢlamıĢtır. Mete, Kuzey �in‟e 

girdiğinde, bütün �in‟i yeni iktidara gelmiĢ olan Han sülalesi temsil ediyordu. Fakat, bütün �in 

ülkesinde olduğu gibi Kuzey �in‟de de bazı derebeylikler Han sülalesinin h�kimiyetini henüz kabul 

etmiĢ değillerdi. Durumu kendi lehine ustalıkla değerlendiren Mete, bu derebeylikleri himayesine aldı; 

bôlgeyi Hun h�kimiyetinde yeniden teĢkil�tlandırdı; ordusunun ağırlık merkezini Kuzey �in‟e kaydırdı. 

Bu durum ise, Kuzey �in‟in kaderini tayin için ister istemez Mete ile �in imparatorunun karĢı karĢıya 

gelmesini kaçınılmaz kılıyordu. 

2. Mete‟nin Büyük �in Seferi 

Kuzey �in‟in elden çıkması ve tamamen kaybedilmesi, Han sülalesinin kurucusu Ġmparator 

Kao‟yu harekete geçirdi. Ġmparator, çoğunluğu yaya olan 320 bin kiĢilik ordusunun baĢına geçerek, 

kuzeye doğru Mete‟nin üzerine yürüdü. Bu durum Mete‟nin tam aradığı fırsat oldu. �ünkü, Asya 

kıtasının en büyük gücü olduğunu gôsterebilmek için Mete‟nin �in‟i de yenmesi l�zım geliyordu. 

Aldatma ve Yanıltma Taktiği: Ġmparator Kao, Mete‟ye on kiĢiden oluĢan bir elçilik heyeti 

gônderdi. Bu, gerçek bir elçilik heyeti değildi; bu heyette bulunanlar birer casus ve gôzlemci idiler. Bu 

casus ve gôzlemcilerin asıl gôrevi, Hun ordusunun durumunu ôğrenmekti. Bu elçilik heyeti, Mete‟ye, 

aldatma ve yanıltma taktiğini uygulamak için iyi bir fırsat verdi. Zira Mete, imparatoru saldırıya 

ôzendirmek için ona durumunu zayıf gôstermek istiyordu. Bunun için, asıl askerî ve ekonomik gücünü 

ve varlığını ormanlarda gizledi. Karargahında sadece yaĢlılar, çocuklar ile zayıf, sıska atları ve 

sığırları bıraktı. �in elçilik heyeti Mete‟nin kararg�hını bu vaziyette gôrdüler. Bu casuslar ve 

gôzlemciler, Mete‟nin bu aldatma ve yanıltma taktiğini anlayamamıĢ olmalılar ki, dôndüklerinde 

gôrdüklerini iyi bir haber olarak imparatora anlattılar. Ġmparator, casuslarının getirdiği bilgilerden 
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memnun olmakla birlikte biraz ĢüphelenmiĢ olmalı ki, komutanlarından birini aynı gaye ile Mete‟nin 

kararg�hına gônderdi. Fakat imparator, bu defa casusunun getireceği haberi beklemedi; ordusunu 

alarak Mete‟nin üzerine doğru ilerlemeye devam etti. Bir süre sonra bu casus, gerçek bilgilere ulaĢmıĢ 

olarak dôndü. O, gerçekten de Mete‟nin aldatma ve yanıltma taktiğini tamamen anlamıĢtı. Ġmparatora 

bu durumu Ģu Ģekilde ôzetledi: “Mete ana ve seçkin birliklerini saklamıĢtır. Baskın yapabilmek için 

uygun bir zaman ve fırsat kollamaktadır”. Ġmparator bu uyarıya kulak asmadı. Zira, ôlçüsüz bir hırs 

onun gôzünü �deta kôr etmiĢti. Ġmparator, ordusunun moralini çôkerteceği ve paniğe yol açacağı 

düĢüncesiyle komutanının bu kanaatini kabul etmedi. �stelik onu, tutuklayıp baĢka bir Ģehre 

gôndermek suretiyle cezalandırdı.37 

Ġmparatorun buradaki davranıĢına daha yakından bakılacak olursa, onun, Mete‟yi ve Hunları hiç 

tanımadığı anlaĢılıyor. Eğer Ġmparator Mete‟yi ve Hunları iyi tanımıĢ olsaydı, ilk casusların getirdiği 

haberden Mete‟nin gerçek niyetini ve amacını daha o zaman anlayabilirdi. �yle anlaĢılıyor ki, 

imparator bu hususta tam bir gaflet içerisindedir. Halbuki, düĢmana galip gelebilmek için onu daha iyi 

tanımak ve adımları da ona gôre atmak l�zımdır. Ġmparatorda ise, bôyle bir durum gôrülmemektedir. 

Yıldırma ve Yıpratma Taktiği: Bôylece Mete, ustalıkla uyguladığı aldatma ve yanıltma taktiğinde 

amacına ulaĢmıĢtır. ġimdi sıra �in ordusunu yıpratma, yıldırma ve pusuya düĢürme taktiğine 

gelmiĢtir. Mete, �in ordusunun üzerine “Sağ ve Sol Bilge Tiginler”inin komutasında 10 bin kiĢilik 

seçme birlik gônderdi. Bu birlik, büyük �in ordusunu yoracak, yıpratacak ve pusuların kurulduğu yere 

çekecekti. Gerçekten bu birlik kendisine verilen gôrevi çok iyi yapmıĢtır. Âdeta taktik içinde taktik 

uygulamıĢtır. �yle ki, bu birlik beklenmedik zamanlarda ve yerlerde imparatorun ordusunun karĢısına 

çıkıyor, anî ve ĢaĢırtıcı darbeler vurarak, �in ordusunu maddeten ve manen yıpratıyor ve birdenbire 

de ortadan kayboluyordu. �te yandan �in ordusu, Hun birliğinin vurduğu darbeden sonra geri 

çekilmesini, kaçıĢ sanıyor ve düĢman karĢısında büyük bir baĢarı elde etmiĢ gibi bu birliği hemen 

kovalamaya baĢlıyordu.38 Bôylece, �in ordusu, hem yıpratılıyor ve yıldırılıyor hem de aldatma taktiği 

ile pusuların kurulduğu yere çekiliyordu. Ġmparator ise, bu durumun kendisini pusu sahasına çekme 

hareketi olduğunun hiç farkına varamıyordu. O, �deta zafer üstüne zafer kazanmıĢ bir komutan 

edasıyla büyük bir Ģevk ve haz içinde ilerlemesine devam ediyordu. 

�in ordusu, sadece Mete‟nin ôncü birliği karĢısında yıpranmakla kalmıyor, aynı zamanda ağır 

kıĢ Ģartları altında büyük zayiat veriyordu. Zira �in imparatorunun seferi, kıĢ ayına tesadüf etmiĢti. 

Kuzey �in‟de ağır bir kıĢ hüküm sürüyordu. Bôlgeye çok kar yağmıĢtı. Hava da son derece soğuktu. 

Kar ve dondurucu soğuk, ağır kıĢ Ģartlarına alıĢık ve dayanıklı olan Hun ordusunu hiç etkilemiyordu. 

Ama �in ordusu için durum aynı değildi. �in ordusunun on askerinden ikisinin veya üçünün soğuktan 

parmakları düĢmüĢtü.39 Bu gerçekten �in ordusu için büyük bir fel�ket idi. 

Ġmparator, Hun ôncü birliklerinin vur-kaç taktiği ve soğuklar yüzünden ordusunun bir hayli 

hırpalanmasına rağmen, ilerlemesine büyük bir inatla devam ediyordu. Fakat, �in ordusu periĢan bir 

vaziyetteydi. Bu periĢanlık ordunun yürüyüĢ düzenine de yansımıĢ bulunuyordu. �in ordusunun atlı 

birlikleri ile Pe-teng dağı eteklerindeki yaylalara geldiği halde, yaya birlikleri çok gerilerde kalmıĢtı. 
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Yani, atlı birlikler ile yaya birlikler birbirinden tamamen kopmuĢ ve bunun tabiî sonucu olarak emir-

komuta yitirilmiĢti. Bu, askerî taktikte asla bağıĢlanamayacak bir hata idi. Zira, bu ve bunun gibi 

hatalar, imparatoru, o zamana kadar �in tarihinde gôrülmemiĢ bir fel�kete gôtürüyordu. 

KuĢatma (M.�. 200): Ġmparator ordusu ile Pe-teng yaylasında konaklamıĢtı. Hun ordusunun 

nerede bulunduğundan haberi yoktu. Daha da kôtüsü imparator, bir pusu mevkiinde konaklamıĢ 

olduğunun farkında bile değildi. Büyük bir gaflet içerisinde idi. Mete‟nin uyguladığı taktikleri 

anlayamamıĢ, Ģahsî emniyetini ihmal etmiĢti. Halbuki Pe-teng dağının üzerinde bir kale bulunuyordu. 

Bu kalede Ģahsî emniyetini sağlayabilirdi. Diğer taraftan uzun bir süre ortalıkta gôrülmemiĢ olan Mete, 

400 bin kiĢilik tamamen atlı ordusuyla birdenbire Pe-teng yaylasının çevresinde ortaya çıkıverdi. 

Gerçekten de Mete, yerinde ve zamanında hızlı ve doğru hareket etmesini iyi bilen mükemmel bir 

strateji ustası idi. �in ordusunu adım adım takip etmiĢ ve onu istediği yere çekmiĢti. ġimdi de 

imparatoru dôrt taraftan aynı anda kuĢatıvermiĢti. Bu, hiç Ģüphesiz, savaĢ tarihinde çok nadir olan bir 

baĢarı idi. Bôylece Mete, akılara durgunluk verecek bu çevirme hareketiyle, askerî stratejide dehasını 

bütün parlaklığı ile ortaya koymuĢtur. 

�in yıllıklarının kayıtlarına gôre, Hun ordusunun sayısı 400 bin atlı idi. Bu sayı, hiç Ģüphesiz 

abartılmıĢ bir sayı olmakla birlikte, Hun ordusunun ne kadar büyük olduğunu gôsteriyordu. Bu 

kuĢatmada Hun ordusu, �in ordusunu dôrt taraftan bir kare içine almıĢtır. Bu karenin her bir yônünde 

bulunan atlar da farklı birer renk ile temsil edilmiĢtir. Daha açık ve kesin bir ifade ile sôylemek 

gerekirse, bu kuĢatmada kuzeydeki birliğin atları kara (yağız), doğudaki birliğin atları demir kırı 

(gôğümsü), güneydeki birliğin atları al (doru) ve batıdaki birliğin atları da ak (beyaz) idi.40 

Burada Türk devlet teĢkil�tının bir ôzelliği dikkati çekmektedir. Gôrüldüğü gibi, bu kuĢatmada 

Hun ordusu, askerlerin bindikleri atların renklerine gôre dôrt ana bôlüme ayrılmıĢtır. Bundan da 

anlaĢılıyor ki, Hun Türkleri ordularını dünya anlayıĢ ve tasavvurlarına uygun bir Ģekilde 

düzenlemiĢlerdir. Zira, Türklerin düĢünce ve tasavvurlarında, dünya dôrt kôĢe (bucak) idi. Dôrt kôĢe 

olarak düĢünülen dünyanın merkezinde ise, Türk hükümdarı bulunuyordu. Hükümdarın altında da, 

yine dôrt yônü temsil eden dôrt büyük memuriyet yer almakta idi.41 

�in yıllıkları, bu kuĢatma karĢısında �in imparatorunun nasıl bir tavır takındığı hususunda 

suskun kalmıĢlar; hiçbir yorum yapmamıĢlardır. Bizim kanaatimize gôre, imparator, gôrdüğü manzara 

karĢısında kelimenin tam anlamıyla Ģok olmuĢtur. Hatta, imparatorun üzerine endiĢe ve üzüntünün 

kara gôlgesi �deta bir karabasan gibi çôkmüĢtür. Kaynağın ifadesiyle o, ne içeriden ne de dıĢarıdan 

yardım alabilmiĢtir.42 Artık kendisinin ve ordusunun kurtuluĢundan ümidini bütünüyle kesmiĢtir. 

�te yandan Mete için durum tamamen farklıydı. O, baĢından beri büyük bir dikkat ve itina ile 

sürdürdüğü faaliyetini baĢarıyla hedefine ulaĢtırmıĢtı. Artık, büyük �in ordusu avcunun içindeydi. Sıra 

�in ordusunun imhasına ve bütün �in ülkesinin ele geçirilmesine gelmiĢti. Bu da, Mete için iĢten bile 

değildi. Hiç Ģüphesiz, her iki taraf da bôyle düĢünüyordu. Fakat Mete‟nin düĢüncesi bôyle miydi? 

Bunu, kuĢatmanın sonuna kadar hiç kimse anlayamadı. 
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KuĢatma yedi gün sürdü. �in ordusunda yiyecek sıkıntısı baĢ gôsterdi. Daha da kôtüsü �in 

ordusunun morali tamamen çôktü. �in yıllıklarının ifadesiyle sôylemek gerekirse “Pe-teng kalesi 

altındaki fel�kette yedi gün ekmek bulunamadı; asker yay çekemedi”.43 Bu durum açıkça Ģunu 

gôstermektedir. Mete, savaĢın amacını çok iyi bilmekte ve ona uygun bir Ģekilde hareket etmektedir. 

O halde savaĢın amacı nedir? Bunu Ģu Ģekilde belirtmek mümkündür: “SavaĢın amacı, düĢmanın 

iradesine her araç ile h�kim olmak ve kendi iradesini düĢmana kabul ettirmektir.” Bunun için ôncelikle 

yapılacak iĢ düĢmanın iradesini kırmak ve yıkmaktır. DüĢmanın iradesini kırmak ve yıkmak için de 

sıkıntı verici ve manevîyat çôkertici durumlar gereklidir. Bu durumlar da, ancak, ya maddî kuvvetlerle 

(sil�h vasıtasıyla) ya da psikolojik yôntemlerle yapılabilir. Gôrüldüğü gibi, Mete, bu kuĢatmada maddî 

kuvvetlerden çok psikolojik yôntemleri kullanmıĢtır. �yle ki, Mete, kurtuluĢ için hiçbir ümit bırakmayan 

bu yedi günlük kuĢatma ile imparatoru ve �in ordusunu manen ezmiĢtir. Gerçekten de bu manevî 

eziklik imparator ve �in ordusu için bir bozgun hareketinden daha ağır olmuĢtur. 

KuĢatmanın Kaldırılması ve Bunun Sebepleri: KuĢatmanın yedinci günü Mete, tahminleri alt üst 

eden bir harekette bulundu. Hun ordu saflarının birleĢtikleri kôĢelerden bir koridor açtı. O gün, Pe-teng 

yaylasını, �deta imparatora yardım edercesine yoğun bir sis kaplamıĢ durumdaydı. Ġmparator ve �in 

ordusu, yenilginin zilleti ve utancı içerisinde bu koridordan yavaĢ yavaĢ dıĢarıya çıktı.44 Hun ordu 

birlikleri sisin perdelediği bu çıkıĢı gôrmezlikten geldiler. Ġmparatorun ve �in ordusunun, gôz yumulan 

çıkıĢı ve kaçıĢı sağlandıktan sonra, Mete ordusunu alarak geri dôndü. 

�in ordusunu tamamen imha etmek, imparatoru teslim almak ve bütün �in ülkesini gele 

geçirmek mümkün iken, neden Mete, imparatoru ve �in ordusunu serbest bırakmıĢtır? Bu durum eski 

�in tarihçileri için büyük bir merak konusu olmuĢtur. Daha doğrusu bu mesele, imparatorun 

danıĢmanları tarafında bilinçli olarak merak konusu haline getirilmiĢtir. Zira onlar, imparatorun 

kuĢatmadan kendisini kurtarabilmek için gizli bir pl�n uyguladığını sôylemiĢlerdir. Fakat bu pl�nın ne 

olduğunu hiçbir zaman açıklamamıĢlardır. Durum bôyle olunca, eski �in tarihçileri de bu gizli pl�nın 

ne olduğu hususunda bazı yorumlar yapmıĢlardır.45 �inli tarihçilerin meseleye bakıĢ açısını 

gôstermesi bakımından bu yorumların bazılarını aynen buraya alıyoruz: 

Ġmparator, savaĢ meydanındaki Mete‟nin karargahına ağır hediyelerle birlikte bir elçi 

gôndermiĢtir. Elçi, Mete tarafından kabul edilmemiĢ olacak ki, o da Mete‟nin eĢine gitmiĢtir. Verdiği 

ağır hediyelerle hatunun (Mete‟nin eĢi) gônlünü çelmiĢ olan �in elçisi, imparatorun düĢüncelerini 

Mete‟ye aktarması hususunda onu ikna etmiĢtir. �in elçisi, hatun vasıtasıyla Mete‟ye Ģôyle demiĢtir: 

“Bugün �in topraklarını elde etmiĢ olsanız bile, siz ey ġan-yü, orada oturup, (�in‟i) idare etmek için 

gerekli gücü kendinizde bulamayacaksınız”. Bu sôzler, akıllı ve gerçekçi bir hükümdar olan Mete‟yi 

korkutmuĢtur. Bunun üzerine Mete, imparatoru serbest bırakmıĢtır.46 

Bu yorum ilk bakıĢta, kendi içinde çok tutarlı ve mantıklı gôzükmektedir. Gerçekten de �inliler, 

askerî kuvvetlerinden çok, daima mallarının cazibesine, paralarının çokluğuna, kızlarının güzelliğine 

ve politik zek�larına güvenmiĢlerdir. Sık sık bunları kullanarak amaçlarına ulaĢmıĢlardır. Burada da bu 

unsurların rolü gôrülmektedir. �in elçisi, imparatorun düĢüncesini Mete‟ye ulaĢtırabilmek için, Mete 



  1067 

üzerinde etkili olduğunu düĢündüğü Hatun‟a ağır hediyeler vermiĢtir. Burada basit bir rüĢvet olayı sôz 

konusudur. Hemen belirtelim ki, bu, �inli tarihçilerin bir mantık hatasıdır. Asla rüĢvet sôz konusu 

olmamıĢtır. Eğer, Mete‟nin gayesi maddî zenginliğe kavuĢmak olsaydı, o, imparatordan sadece 

karargahındakini değil, bütün �in ülkesindeki maddî varlığını elinden alabilecek durumdaydı. Bunun 

için sadece istemesi yetmekteydi. Daha azına razı olmanın mantığını kabul etmek mümkün değildir. 

Bu, eĢyanın tabiatına aykırı bir durumdur. �in‟i idare edip edememe meselesine gelince, burada bir 

gerçek payı bulunmaktadır. Fakat Mete‟nin kafasındaki pl�n ve projeler arasında �in‟i ele geçirmek ve 

idare etmek gibi bir düĢünce yoktu. Bu husus biraz aĢağıda açıklanacaktır. 

Gizli pl�n meselesinde, �inli tarihçilerin yaptıkları yorumlardan biri de Ģudur: �inli generallerden 

biri çok güzel bir kadın portresi yaptırmıĢtır. Generalin yaptığı bu portreyi, Mete‟nin hatununa 

gôndererek, ona Ģôyle sôylemiĢtir: “�in‟de bunun gibi güzel kadınlar çoktur. ġu anda bizim 

imparatorumuz güç bir durumda bulunuyor. Bundan dolayı, bu kızları Mete‟ye sunmak istemektedir.” 

Hatun, bu sôzlerden son derece etkilenmiĢtir. Kıskançlık duyguları kabarmıĢ olan Hatun, bôyle bir 

durumun kendi aleyhine olacağını düĢünmüĢ, bunun tabii sonucu olarak da eĢinin kendisine karĢı 

sevgisinin düĢeceği ve itibarının da azalacağı endiĢesine kapılmıĢtır. Hatun bu tehlikeyi ônlemek için, 

hemen harekete geçmiĢ ve kuĢatmayı kaldırması hususunda eĢi Mete‟ye baskı yapmıĢtır. EĢinin 

baskılarına dayanamayan Mete de, kuĢatmayı kaldırmıĢtır.47 

Gôrüldüğü gibi, bu yorumlardan birinde “rüĢvet” unsurunu, diğerinde de “kıskançlık” unsuru 

kullanılmıĢtır. Her iki yorumda da ortak unsur olarak kullanılan “hatun”dur. Mete‟nin kararının 

değiĢtirilmesinde de rol oynayan baĢlıca unsur hatundur. Gerçekten de, Türk hükümdarının üzerinde 

hatunların birinci derecede etkileri vardı. �zellikle yônetim üzerinde onlar da sôz sahibi idiler. Fakat 

Hatunların etkileri, tamamen hükümdarların kararını değiĢtirecek ve onları yônlendirecek derecede 

değildi. 

Bu ikinci yorumdaki “kıskançlık” unsuru ise, “rüĢvet” unsuru gibi tamamen �inli tarihçilerin hayal 

mahsulüdür. Zira Mete, sevginin gôzünü kôr ettiği toy bir delikanlı değildi. �stelik o, bir kadının 

kaprislerine ve baskılarına boyun eğecek bir ruh ve karakter yapısında hiç değildi. Aksine Mete, 

devletin ve milletin geleceğini her Ģeyin üzerinde tutan bir ruh ve karakter yapısına sahip bir liderdi. 

BaĢka bir �inli tarihçi de yaptığı bir yorumla, meseleyi tamamen “tarihin bir bilmecesi” haline 

getirmiĢtir. Bu tarihçinin gôrüĢüne gôre, bu meselenin çôzümünde imparatorun gôsterdiği hüner, 

hayret verici bir ustalıkta idi. Fakat, imparatorun bu hususta kullandığı yôntem o kadar bayağı, aĢağı, 

çirkin ve kôtü idi ki, �in sarayı bunu kimsenin bilmesini istememiĢtir.48 �ünkü bu yôntem, gururuna ve 

itibarına son derece düĢkün olan imparator için utanılacak nitelikteydi. 

Buraya kadar verilen bilgiden Ģu hükme varıyoruz: Bütün bu yorumlar, ortaya atılan gizli bir 

pl�ndan kaynaklanmıĢtır. Kanaatimizce, bu meselede imparatorun ne gizli ve ne de açık bir pl�nı sôz 

konusu olmuĢtur. Bu gizli pl�n meselesi, saray danıĢmanlarının, imparatorun utanç verici yenilgisini 

ôrtmek ve itibarını kurtarmak için uydurmuĢ oldukları bir kılıftır. �yleyse Mete, imparatoru ve 
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ordusunu, dünya tarihinde bir emsali dahi bulunmayan mükemmel bir kuĢatmayla avucunun içine 

almıĢken neden serbest bırakmıĢtır? Burada cevabı beklenen bu soruyu Ģu Ģekilde de sormak 

mümkündür: Mete, Ġmparatoru ve ordusunu serbest bırakacak idiyse, neden bôyle bir kuĢatmaya 

ihtiyaç duymuĢtur? Daha doğrusu bu kuĢatmanın gerçek anlamı ve amacı ne idi? 

Maddî kuvvet, ne kadar büyük ve devamlı olursa olsun, manevî kuvvet karĢısında eninde 

sonunda yenilmeye mahkûmdur. Bu gerçeği çok bilen büyük Türk hükümdarları, kendi toplumlarını 

güçlü �in kültürünün ve medeniyetinin etkilerine karĢı koruyabilmek için daima millî bir siyaset 

izlemiĢlerdir. Mete‟nin kuĢatmayı kaldırmasının gerçek sebebi de, “millî siyaset”le ilgilidir. Daha 

doğrusu Mete, burada “millî siyaset”e uygun bir Ģekilde karar vermiĢ ve ona gôre davranmıĢtır.49 

�yleyse, Hun Devleti için millî siyaset ne idi? Hun Devleti için millî siyaset, �in‟i savaĢ gücü ile baskı 

altına almak, devletin ve halkın ihtiyaçlarını vergi veya ticaret yoluyla �in‟den sağlamaktı. Gôrüldüğü 

gibi, Mete‟nin �in‟e karĢı izlediği politikanın içinde �in ülkesini ele geçirmek ve onu idare etmek gibi 

bir düĢünce yoktur. Zaten Mete, bu kuĢatmada imparatoru ve ordusunu manen ezerek, üstünlüğünü 

ve iradesini kabul ettirmek suretiyle amacına ulaĢmıĢtır. Mete için �in‟in ayrıca maddeten ezilmesine 

ihtiyaç kalmamıĢtır. 

Mete, millî siyasete uygun bir Ģekilde karar verip, ona uygun bir Ģekilde hareket etmeseydi ne 

olurdu? Hiç Ģüphesiz Mete, �in ordusunu imha edebilir, imparatoru teslim alabilir, �in ülkesini de 

tamamen ele geçirebilirdi. Fakat, bir milleti yenmek ve ülkesini ele geçirmek yeterli değildir; o millete 

h�kim olmak için onun ruhunu da fethetmek Ģarttır. Hatta yerli kültürü millî kültür içinde sindirmek ve 

asimile etmek de gereklidir. Mete, �in‟i ele geçirip, bu ülkeyi idare etmeye kalkıĢsaydı, acaba bu 

teĢebbüsünde baĢarılı olabilir miydi? Daha açık bir ifade ile sormak gerekirse, bôyle bir durumda 

�inliler mi TürkleĢirdi, yoksa Türkler mi �inlileĢirdi? ġüphesiz bôyle bir durumda Türkler �inlileĢirdi. 

Nitekim, �in‟e giren Türk kavimlerinin akıbetleri hep bôyle olmuĢtur. Daha baĢka bir ifade ile sôylemek 

gerekirse, daha ônce �in‟e giren Türk kavimleri kısa zamanda kendi soylarının bütün ôzelliklerini 

kaybedip, içine girdikleri toplumun bir parçası haline gelmiĢlerdir.50 Bu durumu çok iyi bilen Mete, 

millî politikadan ayrılmamıĢ; Hunları da �in‟den daima uzak tutmuĢ ve barıĢ yolunu tercih etmiĢtir. Zira 

Mete, iki devlet arasında barıĢı kurmada ve devam ettirmede, en fazla çıkarı ve kazancı olan ülkenin 

kendi ülkesi olduğunun bilincindeydi. 

BarıĢ AntlaĢması (M.�. 197): Ġmparator, kuĢatılmanın Ģokunu uzun süre üzerinden atamadı. 

BaĢka bir ifade sôylememiz gerekirse, o, kuĢatmadan ancak üç yıl sonra kendine gelebildi. Daha 

doğrusu imparator, kendisi için büyük bir huzursuzluk kaynağı olan Mete ve Hun meselesini üç yıl 

sonra ele alabildi. O, ônce bu meseleyi �in devlet meclisine getirip tartıĢmaya açtı. Komutanlar, 

meseleyi kendi aralarında bütün cepheleriyle tartıĢtılar. Ġleri sürülen gôrüĢlerin çoğu her zaman olduğu 

gibi hissî ve hamasî nitelikteydi. Bunlar arasında komutanlardan birinin ortaya koyduğu bir pl�n vardı 

ki, �in mantığına ve zek�sına uygunluğu bakımından imparatorun hemen dikkatini çekti. Bu pl�n es�s 

itibariyle Ģôyle idi: Ġmparatorun kızı Mete‟ye eĢ olarak verilmeli. Ayrıca Hunlara her yıl değerli 

hediyeler (vergi olarak) gônderilmeli. Bôylece, Hun hükümdarı �in imparatorunun damadı; kızı da 

Mete‟nin Hatunu olacaktır. Ondan doğacak çocuklardan biri de veliaht olacak ve Mete‟nin yerine 
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geçecektir.51 Bôylece Hunlar kontrol altına alınabilecek ve �in‟e bağlanabilecektir.52 Bu pl�n 

imparatora son derece çekici ve mantıklı geldi. Zaten imparator için, Mete‟nin iradesine boyun 

eğmekten ve onunla anlaĢmaktan baĢka çare de gôzükmüyordu. Ġmparator da ôyle yaptı. Bu pl�nı 

teklif eden komutanını Mete‟ye elçi olarak gônderdi. Mete ile imparator arasında bir “dostluk ve barıĢ 

antlaĢması” yapıldı. Bu, Orta Asya tarihinde bilinen ilk milletlerarası antlaĢmadır (M.�. 197).53 

Bu antlaĢmaya gôre, 1. Mete‟nin Kuzey �in‟de ele geçirdiği topraklar Hunlara terk edilecektir. 2. 

�in, her yıl Mete‟ye ipekli kumaĢ, Ģarap, pirinç ve diğer yiyecek maddelerinden mümkün olduğu kadar 

çok miktarda gônderecektir. 

Bundan sonra Mete, kendisine gônderilen prenses54 ile evlenmiĢ; �in yıllık vergiye bağlanmıĢ; 

bu ülke ile uzun yıllar devam edecek ticarî iliĢkiler kurulmuĢ ve geliĢtirilmiĢtir.55 Bôylece, Mete ile �in 

arasında uzun bir barıĢ dônemi açılmıĢtır. �inliler, bu barıĢın bedelini Mete‟nin h�kimiyet haklarını 

tanıyarak ve hediye adı altında vergilerini düzenli gôndererek ôdemiĢlerdir. 

Biraz yukarıda ôzetlediğimiz �inli komutanın pl�nından da anlaĢılacağı üzere, antlaĢmanın 

amacı sadece iki devlet arasında barıĢı sağlamak değildi. Tıpkı Mete‟nin �in‟e karĢı olduğu gibi 

�inlilerin de Hunlara karĢı belirli bir politikası vardı. Bu politikanın es�sı, Hunları tamamen h�kimiyet 

altına almak ve �inlileĢtirmekti. �inli komutanın ortaya koyduğu pl�nın uzun vadede hedefi bu idi. 

Hunlara verilen yıllık vergi ve Mete‟ye gônderilen �inli prenses ise, �in Devletini bu gayeye 

ulaĢtıracak birer vasıta idi. 

E. Mete‟nin Hun Hakimiyeti  

Altında Orta Asya Birliğini Kurma Politikası 

Pe-teng kuĢatması ile �in Ġmparatoru Kao‟ya boyun eğdiren Mete, M.�. 197 tarihli antlaĢma ile 

imparatoru vergiye bağlayarak, �in üzerinde tam bir h�kimiyet kurmuĢtu. Ġmparator Kao‟nun M.�. 188 

yılında ôlümünden sonra �in tahtı için otorite mücadelesi baĢladı. �ünkü Ġmparator Kao‟nun yerini 

alabilecek uygun bir oğlu bulunmuyordu. Ġmparatoriçe Lu, imparatorun baĢka eĢinden doğmuĢ bir 

oğlunu tahta çıkardıysa da, iktidardaki bunalım giderilemedi. Zira, imparatorun oğlu iktidarın 

gerektirdiği sorumluğu taĢıyabilecek bir yaĢta değildi. Sonunda imparatoriçe üvey oğlunu bertaraf 

ederek, iktidarı tamamen kendi eline aldı (M.�. 187). Bôylece Hun-�in iliĢkilerinde de kısa süre de 

olsa bir belirsizlik dônem yaĢandı. Mete, bu belirsizliğe son vermek, daha doğrusu baskısını 

hissettirerek �in üzerindeki h�kimiyetini devam ettirmek için aynı yıl içinde Ġmparatoriçe Lu‟ya bir 

mektup gônderdi. Mete‟nin, sadece maddî güçle değil, aynı zamanda politik güçle de sahip 

olduklarına hükmetmesini iyi bilen bir lider olduğunu gôstermek bakımından bu mektubu buraya 

aynen alıyoruz: 

“Ben, ırmaklar ve gôller arasında doğmuĢ, geniĢ yaylalarda atlar ve sığırlar arasında büyümüĢ, 

kendimi sık sık sınır boylarında bulmuĢ, (ve Ģimdi) kendi ayakları üzerinde duramayan yalnız bir 

hükümdarım. Bir gün �in‟de gezinti yapma arzusundayım. Zat-ı devletleri (de) orada (�in sarayında, 
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dul olarak) yalnız bulunuyor. Buna karĢılık, ben de, kendi ayakları üzerinde duramayan bir münzevî 

(yapayalınız bir kiĢi) olarak tamamen yalnız oturuyorum. Biz, yani her iki hükümdar için artık mutluluk 

kalmamıĢtır; bizi eğlendirecek hiçbir Ģey (de) yoktur. Ben, senin sahip olmadıklarını (vererek), sahip 

olduklarını (alarak), bunları birbiriyle değiĢtirmek istiyorum”.56 Gôrüldüğü gibi, Mete, kendisini Orta 

Asya‟nın mukadderatında tek h�kim güç olarak gôrmekte ve kabul etmektedir. Bunun için de, �in 

üzerinde egemenlik iddiasında bulunmaktadır. Daha doğrusu Mete, �in üzerindeki baskısını 

kalkmadığını politik yollarla hissettirerek, bu ülkeden yıllık vergilerini düzenli olarak almak ve ticarî 

iliĢkilerini devam ettirmek amacındadır. O, bu mektubunda diplomatik bir üslup kullanarak, amacını ve 

niyetini dolaylı bir ifade tarzı ile anlatmıĢtır. Onun, imparatoriçe ile evlenmek gibi bir niyeti 

bulunmuyordu. 

�in devlet meclisinde bu meselenin enine boyuna tartıĢılmasından sonra, Mete‟nin �in 

üzerindeki baskısına ve h�kimiyetini devam ettirme kararına, karĢı konulamayacağı anlaĢıldı. 

�zellikle, bazı devlet adamları tarafından Pe-teng fel�ketinin hatırlatılması, Mete ile savaĢma azminde 

olan imparatoriçeyi korkutmaya ve kararından vazgeçirmeye yetti. Artık imparatoriçe için Mete‟nin 

isteklerine boyun eğmekten baĢka çare yoktu. Gururu son derece incinmesine rağmen 

imparatoriçenin ihtiyat duygusu hiddetine galip geldi ve Mete‟ye, �in diplomasisinin kurnazca taktiği 

ile yatıĢtırıcı bir cevap verildi. O bu mektupta, Mete‟ye Ģôyle diyordu: 

“ġan-yü Mete, benim yıkılmaya yüz tutmuĢ sarayımı unutmamıĢ, ôzellikle bir mektup yazarak 

hatırlamıĢ. Benim, yıkılmaya yüz tutmuĢ sarayımı Ģimdi korku ve endiĢe sarmıĢ bulunuyor. Gücümün 

azaldığı bu günlerde zihnimi çeĢit çeĢit düĢünceler iĢgal ediyor. �ok yaĢlandım; nefes darlığım (da) 

var; Saçlarım ve diĢlerim dôküldü. Adımlarım normal yürüyüĢünü kaybetti. ġan-yü Mete, bundan 

dolayı beni yanlıĢ anlamıĢ. Kendisinin bu kadar alınmasına değmez. ġüphesiz bunda, benim 

yıkılmaya yüz tutmuĢ sarayımın suçu yok. Sizden ôzür dilemeyi, üzerime düĢen bir gôrev olarak 

gôrüyorum. Sana l�yık olmasa da, dôrt atla çekilen imparatorluğa mahsus iki araba gônderiyorum. 

Bunların kabulünü rica ediyorum. Bunlarla her zaman (ülkende) gezinti yapabilirsin”.57 AnlaĢılacağı 

üzere imparatoriçe, Mete‟nin siyaset taktiğini, masum�ne bir gôrüntü altında daha kurnazca bir 

taktikle bertaraf etmeye çalıĢmıĢtır. Daha açık bir ifade ile sôylememiz gerekirse, imparatoriçe, 

Mete‟nin �in üzerindeki h�kimiyetini devam ettirme kararına açıkça karĢı çıkamamıĢ, fakat açıkça 

kabul de etmemiĢtir. Daha doğrusu, imparatoriçe, her zaman olduğu gibi, �in‟in askerî gücü ile 

ulaĢamadığı baĢarıya, siyaset yoluyla ulaĢmıĢtır. �stelik, gônderdiği değerli hediyelerle Mete‟nin 

gônlünü alacak jestler yapmayı da ihmal etmemiĢtir. Ġmparatoriçe Lu, dıĢ siyasette gôsterdiği bu 

baĢarısına rağmen, Mete ile �in arasında eĢi zamanında oluĢan statükoyu değiĢtirememiĢtir. �in 

yônetimi, hediye adı altında Mete‟ye vergi vermeye devam etmiĢtir. 

�in tarihleri, M.�. 197-187 ve 187-176 yıları arasında Mete‟nin faaliyetlerinden hiç sôz 

etmemiĢlerdir. Bu kadar uzun bir zamanı, Mete gibi büyük bir liderin sadece ülkesini yônetmekle 

geçirdiğini düĢünmek mümkün değildir. Nitekim de ôyle olmuĢtur. Mete, M.�. 176 tarihinde �in 

imparatoruna bir mektup yazmıĢtır. Bu mektup, Mete‟nin, 20 yıl gibi uzun bir süre �in tarihlerinde 

gôrülmeyiĢinin sebebini bize tatmin edici bir Ģekilde açıklamaktadır. Mete‟nin, bu süre içinde neler 
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yaptığını ôğrenebilmek için bu tarihî mektubu aynen buraya alıyoruz: 

“Tanrı tarafından tahta çıkarılmıĢ büyük Hun ġan-yü‟sü, �in imparatorunun iyi olup olmadıklarını 

saygı ile sorar. Daha ônce majesteleri evlilik yoluyla akrabalık kurmamızı teklif etmiĢti. Ben bu fikri 

uygun bularak, memnun olmuĢtum. Ancak, imparatorluğun sınır muhafız beylerinden biri benim 

beylerimden „Sağ Bilge Tigin‟ime (Prens) saldırmıĢ. Sağ Bilge Tigin de benim iznimi almadan Hou I-

lu-hu (Ġlbeyi) Nan-chi gibi adamlarımın kıĢkırtmasıyla imparatorun muhafız beyine hücum etmiĢ (taktik 

uygulamıĢ). Bôylece, iki hükümdar arasındaki antlaĢma bozulmuĢ ve kardeĢlik iliĢkilerimize gôlge 

düĢmüĢtür. Bu olaydan dolayı incinmiĢ olan imparator, bize iki defa mektup gônderdi. Ben de elçi 

vasıtasıyla cevabî mektubumu gônderdim. Fakat gônderdiğim elçi geri dônmedi. �stelik imparatorun 

da elçisi gelmedi. Bu bakımdan imparatorun bize dostça davranmadığı kanısındayım. (Bôylece) 

komĢu devletimiz, (yani �in) bize bağlı kalmamıĢtır. AntlaĢmamız, yalnızca küçük memur (veya 

subaylar) yüzünden bozulmuĢtur. Bunun için, Sağ Bilge Prensimi cezalandırdım. Yüe-çileri arayıp, 

onlara taarruz etmesi için, batıya gônderdim. 

Tanrının lütuf ve inayeti, subay ve askerlerimizin mükemmelliği ve dayanıklı atlarımızın üstün 

gücü ile düĢmanlarımıza baĢ eğdirdik; Yüe-çileri mağlup ettik; bazılarının kafasını kestik, bazılarına 

diz çôktürdük (bazılarını t�bi hale getirdik). Bundan baĢka Lo-lan (Jo-jan), Vu-sun, Hu-chie (Oğuz) 

topluluklarıyla civardaki 26 krallığı egemenliğimiz altına aldık ve düzene kavuĢturduk. Bôylece, 

bunların hepsi büyük Hun ailesin bir parçası, yani „Hun‟ oldu. Yay çekebilen ve kullanabilen bütün 

kavimler, bir tek aile halinde birleĢtiler. (ġimdi) bütün kuzey ülkesi barıĢ içinde. 

Artık, sil�hlarımı bırakıp, askerlerimi dinlendirmek ve atlarımı otlağa çıkarmak (besiye almak) 

arzusundayım. (Ayrıca) geçmiĢte olan olayları unutmak (eski hesapları kapatmak), eski 

antlaĢmalarımızı tekrar yürürlüğe koymak istiyorum. Devletlerimizin sınırlarında oturan halklar 

güvenlik ve barıĢ içinde yaĢasın. �ocuklarımız korkusuzca ve serbestçe oynayıp büyüsün. 

YaĢlılarımız da endiĢesiz ve üzüntüsüz bir hayat sürsün. (Bôylece) halkımızın, nesilden nesle bôyle 

barıĢ ve mutluluk içinde yaĢamasını arzu etmekteyim 

Ġç saray vezirimi (Hsi-fu Ch‟ien), bu mektubu size sunması için gônderiyorum. Mektupla birlikten 

zat-ı devletlerinize bir deve, iki binek atı, iki takım araba atı sunmak istiyorum. Eğer imparator bundan 

sonra Hunların, �in savunma duvarlarına yanaĢmalarını istemiyorsa, subayları ile orada yaĢayan 

halkın, (duvarlardan, yani �in seddinden) biraz daha uzakta oturmaları için, emir buyursun.”58 

Gôrüldüğü üzere Mete, saltanatının 20 yıl gibi uzun bir dônemini Hun h�kimiyeti altında Orta 

Asya birliğini kurma faaliyetle geçirmiĢtir. Altay dağlarından Aral gôlüne kadar bütün ülkeleri ele 

geçiren Mete, 26 tane büyüklü küçüklü devleti ortadan kaldırarak, Hun siyasî birliğini kurmuĢtur. O, 

biraz yukarıda naklettiğimiz mektubunda bu faaliyetinin sonucunu, amacına ulaĢmıĢ bir liderin 

mutluluğu içinde, “Ok ve yay gerebilen kavimleri bir aile gibi birleĢtirdim Ģimdi onlar Hun oldular” 

Ģeklinde açıklamıĢtır. Bu sôzden de anlaĢılıyor ki, Mete, Orta Asya‟da sadece Hun siyasî birliğini 

kurmakla kalmamıĢ, aynı zamanda bu topluluklara “Hun olma”, yani millet olma bilinci de 
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kazandırmıĢtır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Mete, M.�. 209 yılında, Türk tarihinde inkılap yapan bir yôntemle 

Hun tahtına çıkmıĢ, kendisinden toprak talebinde bulunan Moğol kôkenli Tung-huları ağır bir Ģekilde 

cezalandırmıĢ, dünyada bir eĢi dahi bulunmayan bir taktikle �in imparatorunu kuĢatıp, vergiye 

bağlamıĢ, Türkçe konuĢan ve Türk soyundan olan toplulukları Hun h�kimiyeti altında toplayarak, Hun 

siyasî birliğini kurmuĢ ve Hun Devleti‟ni sadece Orta Asya‟nın değil, bütün Asya‟nın, hatta bütün 

dünyanın en büyük gücü haline getirmiĢtir. Zaman zaman �in üzerinde siyasî baskısını hissettirerek, 

Hun halkına uzun bir barıĢ ve huzur dônemi yaĢatmıĢtır. 

F. Mete‟den Sonra Hun Devleti 

M.�. 174 yılında ôlen Mete, geride geleceği parlak, devasa bir devlet bıraktı. Bu sırada Hun 

Devleti, gücünün ve kudretinin doruk noktasında bulunuyordu. Yerini alan oğlu Ki-ok (Kayı?, M.�. 

174-160), �in‟i baskı altında tutma ve bu devlet ile ticarî iliĢkileri devam ettirme Ģeklinde olan 

babasının politikasını aynen korumaya gayret etti. Bu gaye ile M.�. 161 yılında, büyük bir ordunun 

baĢında �in‟in merkezine kadar ilerledi. Ġmparatorun sarayını yıkarak, Hun baskısının azalmadığını 

gôsterdi. Bundan sonra �in ile iliĢkilerini barıĢ temeline oturtan Ki-ok, bir �inli prenses ile evlendi ve 

Hun ekonomisinin eksiği olan maddeleri, hediye adı altında �in‟den temin etmeye devam etti.59 

Ki-ok, �in‟i baskı altına aldıktan sonra Ġpek Yolu üzerinde oturan Yüe-çilerin üzerine yôneldi. 

Vurduğu ağır bir darbe ile Yüe-çilerin gücünü tamamen kırarak, bu kavmi gôç etmeye zorladı. Ki-ok‟un 

vurduğu darbeden sonra Orta Asya‟yı terk ederek, bugünkü Afganistan, Pakistan ve Kuzey 

Hindistan‟a gelen Yüe-çiler, burada büyük Ġskender zamanından kalan Grek kolonilerine son verip, 

KuĢan adıyla anılan yeni bir devlet kurdular (M.�. 138). Ġpek Yolu ise, tamamen Hunların eline geçti. 

Ki-ok‟un yerini alan oğlu Kün-çin, (Kursan, M.�. 126), dedesi ve babası ôlçüsünde baĢarılı bir 

lider değildi. Daha doğrusu, o, ne seleflerinin otoritesine ne de yeteneklerine sahipti. Ġdarede yetersiz 

kaldı. Bu yüzden, Hun iktidarı sarsıntılar geçirmeye baĢladı. Kün-çin, �in ile anlaĢma halinde 

olmasına rağmen, bazı Hun boylarının bu ülkeye olan akınlarını ônleyemedi. Bu boylar, Hun tarzında 

hazırlanmıĢ olan �in birliklerinin karĢısında pek fazla baĢarılı olmadılar. Artık, ufak çapta da olsa 

�inliler, Hun akınlarını sınır boylarında durdurmayı ve geri püskürtmeyi baĢardılar. Bôylece, �inlilerin 

gôzünde Hunların yenilmezliği fikri yavaĢ yavaĢ yıkılmaya baĢladı.60 

G. Hun-�in ĠliĢkilerinin  

Yeni Safhası 

1. Ġpek Yolu Mücadelesi 

BaĢlangıçtan beri, kuzey-güney istikametinde cereyan eden Hun-�in mücadelesi, M.�. II. 

yüzyılın ikinci yarısından sonra doğu-batı Ģeklinde birden yôn değiĢtirmiĢtir. Bunun baĢlıca sebebi, 

Hunların elinde bulunan zengin Ġpek Yolu‟nu �in‟in ele geçirmek istemesidir. �te yanda, bu tarihte 
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Hun-�in mücadelesinin sadece yônü değil, mahiyeti de değiĢmiĢtir. Hun akınları karĢısında ônceleri 

devamlı savunmada olan �inliler, M.�. II. yüzyılın sonlarına doğru savunmayı terk edip, tıpkı Hunlar 

gibi saldırıya geçmiĢlerdir. 

Ġpek Yolu‟nun ônemini ilk defa kavrayan ve dikkatlerini bu yol üzerine çeviren �in hükümdarı, 

Wu-ti‟dir. Wu-ti, Ġpek Yolu‟nun geçtiği memleketleri tanımak ve bu memleketlerde oturan kavimlerle 

iĢbirliği yapma imkanını araĢtırmak üzere yüksek rütbeli bir subay olan �ang Kien‟i gôrevlendirdi 

(M.�. 139). Bu casus, gizli gôrevini yaparken Hunlar tarafından yakalanarak, on yıl gibi uzun bir süre 

gôz hapsinde tutuldu. Bir ara kaçmayı baĢaran �inli casus, Ġpek Yolu‟nu takip ederek, ônce Vu-

sunların, sonra Yüe-çilerin yanına gitti. Hunlardan çok korkan her iki kavmi de �in ile iĢbirliği yapmaya 

ikna edemedi. �ang Kien, geri dônerken tekrar Hunlar tarafından yakalandı. Fakat, bu defa tutsaklık 

uzun sürmedi. Bir fırsatını bulup kaçarak, �in‟e dôndü. �ang Kien, on yıl içinde edindiği bilgileri bir 

rapor haline getirerek, imparatora sundu. Bu rapor, bundan bôyle �in‟in batıya doğru yayılma 

politikası için baĢlı baĢına bir kılavuz oldu.61 Bundan sonra �in imparatoru, Hun tarzında oluĢturduğu 

140 bin kiĢilik ordusunu harekete geçirerek, Ġpek Yolu üzerindeki ülkeleri ve Ģehirleri istil� etmeye 

baĢladı. Bôylece, Cungarya, Tanrı (T‟ien-shan) dağları, Turfan, Kuça ve Yarkent gibi Hunlara ait 

topraklar birer birer elden çıktı.62 

Bu durum, Hun devlet gelirlerinde büyük kayıplara yol açtı. �ünkü Hunlar, Ġpek Yolu‟nu kullanan 

tüccarların kazançlarının bir kısmını geçit ve koruma vergisi olarak hazinelerine almaktaydılar. Ayrıca, 

�in‟den hediye adı altına sağlanan giyecek ve yiyecek maddeleri de birdenbire kesildi. �te yandan, 

gittikçe artan ekonomik darlık, Hun birliği içindedeki boyların devlete olan bağlılıklarını zayıflatmakta 

ve azaltmaktaydı. Hunların durumunu adım adım izleyen �in, pusuda avının olgunlaĢmasını 

bekliyordu. 

2. Hun Ġktidarını Hedef Alan  

Yıkıcı �in Politikası 

�in, Hunların sadece zayıf değil güçlü zamanlarında da tehlike olmaya devam ediyordu. �in 

imparatorları, ôzellikle barıĢ zamanlarında Hun ġan-yülerine eĢ olarak gônderdikleri �inli prenseslerin 

maiyetlerinde Hun ülkesine birçok ajan sokmaktaydılar. Bu ajanlar, Hun beyleri ve Hun toplulukları 

arasında sinsice nifak tohumları ekiyorlardı. �in, ayrıca, ticaret yoluyla Hun ülkesine bol miktarda ipek 

ve lüks eĢya gôndererek, Hun topluluklarını rahata ve zevke alıĢtırıyordu. Halbuki, rahat ve zevk 

düĢkünlüğü, atlı-gôçebe ve akıcı hayat tarzına tamamen aykırı idi.63 Lüks hayat, onların mücadeleci 

ruhlarını gevĢetiyor, savaĢçılık yeteneklerini kôrletiyordu. Bu, hiç Ģüphesiz, dıĢarıdan çôkertilemeyen 

kalenin içeriden çôkertilmesi demekti. 

�te yandan bazı Hun beyleri, kendilerini �in medeniyetinin ĢaĢasına kaptırıyor ve ôzentide çok 

ileri safhalara kadar gidiyorlardı. �in hayat tarzına karĢı aĢırı derecede ôzenti, ilk defa ġan-yü Ki-ok 

zamanında ortaya çıkmıĢtır. �in ipeklileri ile yemeklerinden çok hoĢlanan Ki-ok, ôzentide o kadar ileri 

gitmiĢtir ki, bir ara veziri Chung-han-yüeh Ģu sôzlerle kendisini uyarmak zorunda kalmıĢtır: “Bütün 
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Hunların sayısı �in‟in bir sınır eyaletindekine bile eĢit olamaz. Halbuki (nüfusun çokluğu bakımından), 

�in daha güçlüdür. Ayrıca, onların giydikleri ve yiyecek maddeleri de tamamen baĢkadır. ġimdi, Hun 

ġan-yüsü, ôrf ve �detlerini değiĢtirerek, �inlilerin kullandığı elbiseleri ve yiyecek maddelerini almak 

isterse, Hunların tamamen �inlilerin etkisi altına girmesi için, onların mamullerinden onda ikisini elde 

etmesi yetecektir”.64 

H. Hun Devleti‟nin Bôlünmesi ve Sonu 

Hunların güçlü zamanlarında pek etkisi gôrülmeyen bu olumsuz durumlar, daha sonraki zayıf 

hükümdarlar zamanında tam bir huzursuzluk kaynağı oldu. Bir de buna ekonomik darlık ile �in‟in 

gittikçe artırdığı siyasî baskılar eklendi. Bôylece, Hun iktidarında derin çatlaklar belirmeye baĢladı. Ġç 

ve dıĢ baskılara dayanamayan Hun ġan-yüsü Ha-han-yeh, vezirinin de tavsiyesi üzerine �in 

h�kimiyeti altına girerek, durumunu kurtarmak istedi. Fakat bu durum tepkisiz kalmadı; Hun devlet 

meclisinde sert tartıĢmalara yol açtı (M.�. 58). Bu tartıĢmaların sonucunda Hunlar istikl�li feda 

edenler ve etmeyenler olarak iki kısma ayrıldılar. Ġstikl�li feda etmek istemeyenlerin baĢında Ho-han-

yeh‟in kardeĢi �i-çi bulunuyordu. Ġstikl�li feda etmek isteyen Ho-han-yeh ve taraftarları, yaptıkları 

tercih ve seçim için Ģu gerekçeyi ileri sürüyorlardı: “Bu olmamalı! (Devletlerin de) hem güçlü hem de 

güçsüz zamanları olur. ġimdi �in, ezici güce sahip. ġehir devletleri ile Vu-sunlar, tıpkı bir cariye gibi 

hep �in‟e bağlandılar. ġan-yü Tsu-t‟e-ho zamanından beri devlet -bir daha birleĢtirilemeyecek Ģekilde- 

bôlünüyor. Bundan dolayı, �in‟in üstün gücü karĢısında boyun eğmek gerekir. Aksi takdirde tek bir 

gün bile rahat yüzü gôrülemez. �in‟in yüksek h�kimiyeti altında barıĢ ve sükûnet bulunabilir. Yoksa 

tehlikeler içinde batıp gidilir. Acaba bundan daha iyi ôğüt verilebilir mi?”65 

Ho-han-yeh ve taraftarlarının bu sôzleri, maddeten ve manen çôküĢ halini yaĢayan insanların 

psikolojisini yansıtmaktadır. Gerek millet hayatında olsun, gerek fert hayatında olsun, maddî çôküĢ, 

manevî çôküĢü de beraberinde getirmektedir. Bu hali yaĢayan insanların, hem kendilerine hem de 

milletlerine güvenleri yoktur. KurtuluĢu da, kendi güçlerinde değil, baĢkalarının güçlerinde ve 

desteklerinde gôrürler. ĠĢte, Ha-han-yeh ve taraftarlarının hali bu idi. 

�i-çi ve taraftarları ise, kurtuluĢu baĢka bir devletin desteğinde ve himayesinde değil, kendi 

güçlerinde gôrmekteydiler. Türklerin istikl�le verdikleri değeri gôstermesi bakımından �i-çi ve 

taraftarlarının �in yıllıklarına yansımıĢ olan fikirlerini aynen buraya alıyoruz: “Hunlar cesareti ve 

kuvveti takdir ederler. Bağımlı olmak ve kôlelik onlara en �di bir Ģey olarak gelir. At sırtında savaĢmak 

ve mücadele etmek suretiyle devlet kuruldu. Kavimler arasında kuvvet ve otorite kazanıldı. Yiğit 

cengaverler ôlünceye kadar savaĢmalı ki, varlığımızı devam ettirebilelim. ġimdi iki kardeĢ, taht için 

mücadele etmektedir. Sonunda ya büyüğü ya küçüğü devlete sahip olacaktır. Gerçi Ģimdi, �in bizden 

daha güçlüdür; fakat (bu durumda bile) Hun ülkesini ilhak edemez! Niçin, kendimizi �ine bağımlı 

kılalım? Atalarımızın devletini �inlilere devredelim? Bu, ôlmüĢ atalarımıza büyük hakaret olur. 

Bôylece, komĢu devletler arasında gülünç duruma düĢeriz. Evet, bu suretle (�in‟e bağlanmak) 

sükunet tekrar tesis edilebilse bile, kavimler arasında yeniden üstünlüğümüzü elde edebilir miyiz? Biz 

ôlsek de kahramanlığımızın Ģôhreti artacak. Oğullarımız ve torunlarımız daima devletin h�kimi 
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olacaklar”.66 

Bu fikrî tartıĢmadan sonra Ho-han-yeh ve �i-çi arasında uzun bir taht mücadelesi baĢladı. Bu 

mücadeleyi, �in‟in desteğini arkasına alan Ho-han-yeh kazandı. Bôylece Hun Devleti, Doğu ve Batı 

olmak üzere ikiye ayrıldı (M.�. 54). 

�te yandan, Ġstikl�li feda etmeyi “gülünç ve utanç verici” bulan �i-çi, kendisini destekleyen 

beyleri ve boyları yanına alarak, batıya çekildi. Tanrı dağlarının kuzeyinde oturan Vu-sunların 

direniĢini kırdı.67 Tarbagatay bôlgesindeki Ogurları, ĠrtiĢ kaynak havzasındaki Ting-lingleri ve 

Kırgızları itaat altına aldı. Bundan sonra �u-Talas havzasına yerleĢen �i-çi, burada kendisine, etrafı 

surlarla çevrili yeni bir baĢkent kurdu (M.�. 41). 

�i-çi‟nin bu hızlı yükseliĢi, kuvvetler dengesini daima elinde tutmak isteyen �in‟i telaĢlandırdı. 

�i-çi‟nin üzerine, Ho-han-yeh kuvvetleriyle destekli 70 bin kiĢilik bir kuvvet gônderdi. Bu ordu, �i-çi‟yi 

baĢkentinde kuĢattı. �i-çi, bôyle bir harek�tı beklemediği için �in ordusuna hazırlıksız yakalandı. 

Milliyetçilik fikrini ilk defa devlet politikası haline getirmiĢ olan �i-çi, burada, �in‟e ve kardeĢine karĢı 

tarihin en dramatik istikl�l mücadelesini verdi. �in ordusu, Talas ırmağı kıyısındaki surlarla çevrili olan 

Hun baĢkentini tamamen tahrip ettikten sonra �i-çi‟nin sarayına ulaĢtı. Bütün Ģehir, sokak sokak, oda 

oda didik didik edildi. BaĢta �i-çi olmak üzere tiginler, hatunlar ve saray mensuplarından 1518 kiĢi, 

devlet ve istikl�l uğruna hayatlarını kaybettiler. Bôylece, Batı Hun Devleti‟nin siyasî varlığı tamamen 

sona erdi (M.�. 36). �i-çi‟ye bağlı olan Hun boyları ise, bôlgede dağınık bir hayat yaĢamaya 

baĢladılar. 

Sonuç olarak, �i-çi ve taraftarları, istikl�l mücadelesini hayatlarıyla birlikte kaybettiler; fakat 

onlar gelecek nesillere ôlmez bir ideal ve ôrnek bıraktılar.68 �ünkü, Türk istikl�linin bu eĢsiz 

kahramanları, daha mücadeleye girmeden ônce, “oğullarının ve torunlarının daima devletin h�kimleri 

olacakları” inancını taĢıyorlardı. Gerçekten de onlar, istikl�l ve devletleri uğruna hayatlarını 

kaybetmiĢler, fakat inançlarını yaĢatmayı baĢarmıĢlardır. Zira, bir süre sonra oğullarının ve 

torunlarının ruhunda istikl�l fikri tekrar uyanmıĢ, dedelerinin uğrunda hayatlarını kaybettikleri devlete 

ve istikl�le tekrar kavuĢmuĢlardır. 

Ġç bunalımlara ve dıĢ baskılara daha fazla dayanamayarak bağımsızlığını yitirmiĢ olan Ho-han-

yeh‟e bağlı Hunlar, mil�dın ilk yıllarından itibaren yavaĢ yavaĢ toparlanmaya baĢladılar. Mete‟nin 

politikasını canlandırmayı baĢaran güçlü devlet adamı Yü ġan-yü (M.S. 18-46), Hunlara tekrar 

bağımsızlığını kazandırdı. �in‟i baskı altına aldı. Uzun süren saltanat dôneminde tıpkı Mete gibi 

Türkçe konuĢan ve Türk soyundan olan kavimleri bir bayrak altında toplamaya çalıĢtı. Fakat, bu ġan-

yü‟nün son zamanlarında baĢlayan kıtlık ve hayvan kırımları (yud), Hunlar arasında yeni bunalımlara 

sebep oldu.69 ġan-yü‟nün oğlu P‟u-nu ile yeğeni Pi arasında sonu gelmez bir taht kavgası baĢladı. 

P‟u-nu, yeğenini bertaraf edip, Hun birliğini sağlayamadı. Pi, kuzeye çekilerek, kendisini ġan-yü il�n 

etti. Bôylece Hunlar, Kuzey ve Güney Hun Devleti olmak üzere ikiye ayrıldılar (M.S. 48). 

Bu iki Hun devleti arasındaki en belirgin fark, Güney Hun Devleti‟nin sonuna kadar �in‟e bağımlı 
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kalması, Kuzey Hun Devleti‟nin de, daima bağımsızlığını korumuĢ olmasıdır.70 

Güney Hun Devleti, �in‟in tayin ettiği kukla ġan-yüler tarafından yônetildi. Bu yüzden ġan-

yülerin hiçbiri bağımsız bir siyaset izleyemedi. �te yandan Güney Hun Devleti, �in ile Kuzey Hunları 

arasında tanpon gôrevi yaparak, Türk tarihinde kôtü bir rol oynadı. 

Kuzey Hunları ise, �in‟e ve �in‟in kıĢkırttığı kavimlere karĢı büyük bir azim ve kararlılıkla 

mücadele ettiler. Ġstikl�llerini sonuna kadar korudular. Fakat, vaktiyle Mete‟nin ağır bir Ģekilde 

cezalandırdığı Tung-huların torunları olan Wu-huanların ve Sien-pilerin devamlı baskılarına maruz 

kaldılar. Bu baskılara daha fazla dayanamayan Kuzey Hunları, 155 yılından sonra Moğolistan‟ı 

boĢaltmak zorunda kaldılar. Bôylece, Türk ana yurdundaki Hunların siyasî varlığı tamamen sona erdi. 

Kuzey Hunlarının yerini, Wu-huan ve Sien-pi kavimleri aldılar. Hun boyları ise, batıya çekilerek, Kırgız 

(Kazak) bozkırlarında yaĢayan soydaĢlarına katıldılar. 

Kuzey Hun Devleti‟nin çôkmesi, Ġpek Yolu‟nun üzerinde bulunan ülkeleri iĢgal etmek için �in‟i 

harekete geçirdi. Tarihin ônüne çıkardığı bu fırsatı değerlendirmesini bilen �in, Doğu ve Batı 

Türkistan‟ı ele geçirmek üzere bir ordu gôrevlendirdi. �in ordusunun baĢında bulunan yetenekli 

komutan Pan-cao, 30 yıl gibi uzun ve sürekli bir mücadelenin sonucunda Ġpek Yolu‟nun içinden geçtiği 

Doğu ve Batı Türkistan‟ı tamamen iĢgal etti.71 

�te yandan, �in egemenliği altında bulunan Güney Hun Devleti‟nde ise, huzur bir türlü 

sağlanamadı. Hun boyları sık sık kukla hükümdarlara karĢı ayaklandılar. Hun hükümdarları, bu 

ayaklanmaları �in‟in de yardım ile güçlükle bastırdılar. �in hükümeti tarafından tayin edilen Hun ġan-

yüsü, tamamen �in‟e bağlanmak isteyince, Hun beyleri tarafından ôldürüldü. Yerine tayin edilen ġan-

yüler ise, duruma h�kim olamadılar. Bunun üzerine �in, son Hun ġan-yüsünü hapsetti. Hun 

topraklarını da ilhak etti. Bôylece, Güney Hun Devleti‟nin siyasî varlığı sona erdi (216). 

I. Hunların Halefleri 

Kuzey �in‟de Kurulan Hun Devletleri: �in politikasının baĢlıca hedefi, kendisi için tehlikeli olarak 

gôrdüğü Hun Türklerinin siyasî varlığına tamamen son vermekti. 216 yılında Güney Hun Devleti‟nin 

siyasî varlığına son vererek bu amacına ulaĢan �in, Hun boylarını Kuzey �in‟de beĢ ayrı bôlgeye 

yerleĢtirip, idarelerini kendi valilerine vermek suretiyle uzun süre rahat bir nefes aldı. Sayıları 19‟u 

bulan Hun boyları, Kuzey �in‟de bir asır hareketsiz kaldılar. Fakat, �in için bu yetmiyordu. Onun asıl 

amacı, Hunları �inlileĢtirmek idi.72 Bazı Hun boyları, �in‟in eritme politikasına rağmen, uzun süre 

millî varlıklarını korudular. Bu arada Mete soyundan gelen Hun beyleri, �in‟de kısa ômürlü küçük 

devletler kurdular. Sayıları 16‟yı bulan bu devletlerin en ônemlileri Ģunlardır: 

1. I. Chao (veya �n Chao) Devleti (304-329), 

2. II. Chao (veya Arka Chao) Devleti (319-351), 

3. Kuzey Liang Devleti (401-439), 
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4. Hsia Devleti (407-431).73 

Gôktürkler: Daha sonra Gôktürk Devletini kuracak olan “AĢina” aileleri, Kansu bôlgesinde 

kurulmuĢ olan Kuzey Liang Devleti‟ne bağlı boylar arasında yaĢıyordu. �in‟de bir devlet kurmuĢ olan 

Tabgaç Türk Hanedanı (338-557), 439 yılında vurduğu ağır bir darbe ile Kuzey Liang Devleti‟ne son 

verdi. Bu darbeden kaçarak kurtulabilen 500 AĢina ailesi, zamanın en büyük devletine sahip olan 

Avarlara sığındı.74 ĠĢte Hunların devamı olarak Gôktürklerin tarih sahnesine çıkıĢları, bu olağanüstü 

olaydan sonra olmuĢtur. 

Katli�m Ģeklinde olan Tabgaç darbesi, uzun yıllar AĢina ailelerinin hafızasından silinmemiĢ, ünlü 

Gôktürk Ergenekon Destanı‟na konu olmuĢtur. Destanda, AĢina boyunun diĢi bir kurttan türediği ve bu 

kurdun AĢina boyuna kılavuzluk ettiği inancı h�kim bir tema olarak iĢlenmiĢtir. 

Avrupa Hunları: Batı Hunları ġan-yüsü �i-çi‟nin �in karĢısında hayatıyla birlikte kaybettiği istikl�l 

mücadelesinden sonra Kırgız bozkırlarında toplanan Hun kütleleri, burada baĢlarında boy beyleri 

olduğu halde dağınık bir Ģekilde yaĢamaya baĢladılar. Kuzey Hun Devleti‟nin Orhun bôlgesini Sien-pi 

ve Wu-huan kavimlerine kaptırmasından sonra (155), bu boylar, kendilerine katılan yeni Hun 

kütleleriyle kuvvetlerini artırdılar. “Avrupa Hunları”nın ataları olan bu Hun kütleleri, 350 yıllarına doğru 

teĢkil�tlarını tamamlamıĢ olmalılar ki, batı yônünde harekete geçtiler. Ġlk olarak, Aral gôlünün 

kuzeyindeki Alan ülkesini ele geçirdiler (355). Buradan ilerlemelerine devam ederek, 374 yılında Etil 

(Volga) nehrine ulaĢtılar. Aynı tarihte Etil nehrini geçip, Avrupa‟nın ufkunda gôründüklerinde Hunların 

baĢında Balamir adında bir baĢbuğ bulunuyordu. 

Ak Hunlar: 350 yılları dolaylarında, Altay dağları çevresindeki yurtlarından ayrılan bir grup Hun 

kütlesi, Güney Kazakistan bozkırlarına gelip yerleĢti. Ak Hun veya Eftalit adıyla anılan bu Hun 

kütleleri, burada daha fazla kalmadılar. Bilinmeyen bir sebepten dolayı Afganistan‟ın Toharistan 

bôlgesine indiler.75 Burada Ġran S�s�nî Devleti ile temasa geldiler. S�s�nî Devleti‟ndeki iktidar 

kavgalarına karıĢan Ak Hunlar, bir taraftan Ġran‟daki geliĢmelere yôn verirlerken, diğer taraftan 

bôlgedeki h�kimiyetlerini Kuzey Hindistan‟a kadar geniĢlettiler. Fakat, kısa sürede h�kimiyetlerini 

bütün Orta Asya‟ya yayan Gôktürkler, Ġran S�s�nî Devleti ile anlaĢarak, 557 yılında Ak Hunların siyasî 

varlığına son verdiler. Ak Hun toprakları, Ceyhun nehri sınır olmak üzere iki devlet arasında 

paylaĢıldı. 
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Hun Ġmparatorluğu'nun KuruluĢu ve YükseliĢi / Yrd. Doç. Dr. Nicola Di 
Cosmo [s.709-719] 

Canterbury �niversitesi / Yeni Zellanda 

Hunlar, Ġç Asya‟nın tarihi olarak belgelenmiĢ ilk “gôçebe” imparatorluğudur. Mançurya‟dan 

Kazakistan‟a ve Baykal‟dan Büyük �in Seddi‟ne uzanan bir bôlge içinde siyasi kontrollerini kurmak 

için oluĢturdukları siyasi kurumlar ile, Gôktürk ve Moğol imparatorlukları baĢta olmak üzere, “bozkır 

imparatorluklarının” kendi çok uluslu devletlerini inĢa etmesi için bir temel oluĢturmuĢlardır. Bu 

nedenle Hun Ġmparatorluğu Osmanlı, Moğol ve Qing (1644-1912) imparatorlukları gibi erken modern 

Asya devletlerinin yônetim geleneğinin temel bir süreci sayılabilir. 

Hunlardaki devlet yapıları evriminin, Ġç Asya bozkır gôçebelerinin siyasi hayatında derin ve uzun 

bir etkisi olduğuna Ģüphe duyulmamakla beraber, Hunların linguistik ve etnik katılım mücadelelerinin 

sonuçsuz kaldığı da ortadadır. Hunların, Altay, Hint-Avrupa ya da Sibirya dilleri konuĢup konuĢmadığı 

sorunu birçok bilim adamını ilgilendirmekte ve Ģüphesiz eski Avrasya‟nın etnik-linguistik haritasının 

tekrar oluĢturulması açısından da değer taĢımaktadır. Ancak, kültürel aidiyet siyasi kurumlar ve 

organizasyonlar sorunlarına odaklanıldığında, bilinen Hun kelimeleri arasında çeĢitli dil ailelerinden 

kelimelerin olması ve çok etnikli bir imparatorluk yapısı içinde çeĢitli dillerin varlığını belirttiği 

konusunda bir uzlaĢma sağlanmıĢ olmasından dolayı, kültürel iliĢkiler sorunu ikincil derecede 

kalmaktadır. 

Hun Ġmparatorluğu‟nun kuruluĢ ve evrimine kültürel ve siyasi kurumsallaĢma açılarından 

bakıldığında, bilgilerimiz yazılı ve arkeolojik olmak üzere birbirinden oldukça farklı iki kaynağa 

dayanmaktadır. Temel yazılı kaynaklar �in‟in en eski iki “standart” tarihi içindeki Hunlarla ilgili 

bôlümlerden sağlanmaktadır: Sima Qian tarafından (Büyük Tarihçinin ArĢivleri) Shiji ve Ban Gu 

tarafından Han shu (Han sülalesi tarihi). Diğer taraftan Kurganlar üzerinde yapılan arkeolojik 

çalıĢmalar, �inli olmayan kuzey kültürlerine ait zengin bir malzeme sunmuĢtur. Arkeolojik kaynaklar, 

farklı sayıda grupları içeren muhtemelen kabileler Ģeklinde ôrgütlenmiĢ, aralarında Hunları da 

bulduğumuz kuzey gôçebeler tarafından ulaĢılmıĢ bulunan geliĢmenin sosyo-ekonomik seviyesini 

ortaya koymamız açısından zaruridir. 

Arkeolojik Kayıtlardaki  

Eski Gôçebeler 

Bulunan en eski Hun arkeolojik kalıntıları, ôzellikle mezarlar ve bunların içinde bulunan eĢyaları 

içermektedir. Bunlar coğrafi yerleĢim ve eĢyalardaki kültürel iç uyumu nedeniyle Hunlara atfedilmiĢtir. 

Her ne kadar bugünün Moğol ve Kuzey �in‟inde geliĢen gôçebe kültürlerin kültürel karmaĢıklığı içinde 

tarz ve motiflerde zengin değiĢimler mevcut olsa da, �in‟de geliĢen asıl kültürle (veya kültürlerle) 

karĢılaĢtırıldığında, belli bir yerleĢimi verilen gôçebe halkları tanımlamaya eğilimli “etnik” sıfatlamalara 

bakılmaksızın bu karmaĢıklık oldukça homojen bir olgu Ģeklinde karĢımıza çıkar. Kuzey �in‟de 
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bulunan Ningxia ve Gansu eyaletlerinden (Mançurya‟yı) giden güçlü bir savaĢçılık ôzelliği olan at 

biniciliği gibi gôçebe kültürlerin geliĢimine iĢaret eden bôlgenin gôçebe halkları birçok ôzelliği 

paylaĢmıĢtır. Bu kültürler elbette, madencilik bilgisi ve artistik motifler gibi (iyi bilinen hayvan sanatı 

tarzında) ônemli birimleri paylaĢtıkları ônemli ortak değerleri, Sibirya ve Orta Asya‟yı da içeren daha 

büyük bir kültürel karmaĢıklıktan yalıtılmamıĢtır. 

Milattan ônce ikinci bin yılda, muhtemelen halkların daha fazla hareketi ve dolaĢımı belki de, 

nemin azalmasına yol açan iklim değiĢikliklerinden dolayı Sarı Irmağ‟ın kuzeyindeki bôlgede, ôzellikle 

maden üretiminin artması ve hayvancılıkla daha fazla uğraĢmaya baĢlamalarıyla, ekonomik ve 

kültürel hayatta derin değiĢimlere Ģahit olunulmuĢtur. Bu süreç, milattan ônceki birinci bin yıl boyunca 

ekonomik üretimin ôzel bir biçiminde olduğu gibi pastoral gôçebeciliğin de artarak yayılmasına yol 

açmıĢtır. Daha az ilerlemiĢ ve daha küçük agro-pastoral topluluklar yok olmamıĢ, fakat pastoral 

halklarda askeri ve siyasi hayatın baĢlamasına neden olmamıĢtır. Bu olgu, pastoralizmin daha 

yaygınlaĢtığı Gansu gibi tarımsal yerleĢim bôlgelerini çevreleyen diğer istihkam birimlerinde ve 

duvarlarında dolaylı olsa da belgelenmiĢtir. Diğer dolaylı ipuçları, yaklaĢık M.�. 8. yüzyıldan 6. yüzyıla 

kadar kuzey sınırları boyunca siyasi ve askeri bir ilk zirve durumuna ulaĢmıĢ pastoralistler tarafından 

(�in arĢivlerinde Di ve Rong) agro-pastoral toplulukların yer değiĢtirmesiyle sonuçlanan, insanların 

hareketlerinin belgeleri (istilalar ve gôçlerle) olarak �in arĢivlerinde yer almaktadır. Diğer taraftan, 

gôçebelerin gôç dalgaları veya fetihler sonucu batıdan Kuzey �in‟e geldiği eski hipotezini doğrulayan 

bir delil yoktur. 

Pastoral toplulukların kuzeyde bu kademeli yayılma süreci genellikle M.�. 7.-6. yüzyıllar arası 

dônemleri kapsayan arkeolojik arĢivde daha açık bir Ģekilde elde edilir. Bu dônemin mezarları daha 

zengindir ve bronz silahlar, hayvan tarzlı süslemeler, hayvan kurbanlar ve at ve savaĢ arabalarının 

bolluğu; hakim sosyal sınıf olarak savaĢçı, askeri bir aristokrasinin varlığına iĢaret eder. Batı Asya‟nın 

gôçebe, Ġskit ve Sarmat kültürleriyle birtakım eĢyaların benzerlikleri bazı bilim adamlarının bunları 

“Ġskit tarzı” gôçebe kültürler olarak tanımlamalarına yol açmıĢtır. Oldukça büyük bir topluluğun 

kaynaklarının -ekim arazileri, madenciliği ve metalürji, ticaret-kontrol edildiği gôçebe kabilelerin ortaya 

çıkıĢına iĢaret edebilecek bir olgu olarak bu mezarları topluluklar halinde bulmaktayız. 

Arkeologların farklı kültürler olarak bu toplulukları bôlgesel farklılıklarıyla ortaya koydukları 

hipotez doğrulanmaktadır: Yukarı güneybatıda Xiajiadian kültürü, kuzey merkez sektôrde Ordos 

kültürü ve Gansu, Ningxia ve Qinghai eyaletlerine yayılmıĢ olan kuzeybatı sektôründe Yaylang ve 

Qingyang kültürleri. Bütün bu kültürlerin, aynı bôlgelerin eski halklarıyla güçlü bağları olduğu 

gôzükmektedir ve her ne kadar belli bir hareketlilik olmuĢsa da, kuzey bôlgelerindeki gôçebe 

toplulukların yeni bir antropolojik tür temsil ettiğini sôyleyemeyiz: Ģüphesiz bu, geniĢ bôlgeyi Sibirya ve 

Orta Asya ile bağlayan yollarla gelenler yerine, bunların iç adaptasyon ve kültürel birimlerinin (değiĢim 

kadar) adaptasyonuyla büyümüĢ olan bir kültürdür. 

M.�. 1. bin yılın ilk yarısında Kuzey �in‟de Ģekil alan çeĢitli ve karmaĢık olgular, “eski gôçebe” 

kültürlerin oluĢumuna yol açmıĢtır. Sosyal ve ekonomik geliĢmelere ve toplumsal statüyü belirlemek 
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için ônemli sayılan eĢyalara gôre bir sınıflandırma yaptığımızda karĢımıza üç farklı kategori 

çıkmaktadır. 

Ayrıca, iki alt gruba ayrılabilen I. kategorideki kurgan kalıntıları arasında genellikle kılıç veya 

hançer gibi temel bir silahın yanında bıçaklar, ok uçları, yay ve oklar gibi yardımcı silahlar tarafından 

eĢlik edilen bronz ve demir silahların yer alması ônemlidir. Bazen, büyük miktarlarda bronz süs 

rozetleri, tokalar ve kemer süsleri de mevcuttur. Altın ve gümüĢ eĢyalar gibi lüks parçalar çok az veya 

hemen hemen hiç bulunmamaktadır. IA ve IB kategorileri arasındaki farklılık, at ve savaĢ arabası 

teçhizatlarının birinde az bulunurken, diğerinde bol miktarda mevcuttur. Bu farklılık, kurgan 

kayıtlarında at ve savaĢ arabalarının daha fazla temsil edilmesinin daha yüksek sosyal, ekonomik ve 

siyasi bir seviyesine iĢaret edebilir. 

IA kategorisine bir ôrnek olarak iyi bilinen Maoqinggou sitesinden bahsedebiliriz (Liangcheng 

Ġlçesi, Ġç Moğolistan).1 Seksen bir mezar ve bir yerleĢim biriminin açılmasıyla birlikte bu site, M.�. 

700‟den M.�. 300 yılları arasına yayılan dôrt dôneme ayrılmıĢtır ve eĢyaların tarzı ve iĢçilik değiĢse 

bile kurganların toplamındaki içerik açık bir süreklilik gôstermektedir. Metal eĢyaların arasında 

silahlar, kemer süsleri ve süs rozetleri hakimken, atla ilgili buluntular çok az olup, sadece iki mezarda 

rastlanılmıĢtır. Demir eĢyalar daha sonraki dônemlerde artmaktadır ama hiçbir altın kalıntısı 

bulunmamıĢtır. Bu kültürün askeri yapısı, silahların bulunmasından bellidir; yine de zenginlik temel 

olarak bronz süslemeler de saklanmıĢtır. Kurban edilmiĢ hayvanlar pastoral zenginliğin artan 

ôneminin iĢareti olabilir (sayının daha fazla olması, ôlen kiĢinin daha fazla sürüye sahip olması 

anlamına gelmektedir). 

IB kategorisinin ôrnekleri olarak Ordos bôlgesindeki Taohongbala, Ningxia‟daki Yanglang ve 

Gansu‟daki Qingyang toplamalarını sayabiliriz. Bunlar kültürel yakınlık ve kronolojik olarak oldukça 

farklı sınıflara ayrılsa da, yine de kurgan toplamalarının genel hatlarıyla çeĢitli benzerlikler 

sergiledikleri gôzlemlenmiĢtir. Maoqinggou‟daki gibi, Taohongbala‟daki mezarlar da, balta, kazmalar, 

demir bir baĢlık ve bronz ve demir bıçaklar gibi çeĢitli alet ve silahlar yer almaktadır. ġahsi süs 

eĢyaları da çoktur ve bir çift altın küpe haricinde bunların tümü bronzdur. Maoqinggou‟dan farklı 

olarak, Taohongbala‟daki mezarlarda gem ve eğer gibi çeĢitli at teçhizatları da bulunmaktadır. Değerli 

eĢyalar açısından burada, Nanshagen (Liaoning) ve Beixinbbao‟da (Hebei eyaleti) bulunan altın 

halkalara benzer sadece bir tane altın pondatife rastlamaktayız. Bu durum, altın gibi değerli 

madenlerin ônemli bir rol oynadığı bir ticaret ağının geliĢimine iĢaret edebilir. Ama bu buluntunun izole 

yapısı ele alındığında, sosyal statünün tanımı için ônemli olmadığı gôrülür. 

Qingyang ve Yaylang‟ın kuzeybatısındaki yerleĢim kültürlerindeki elitlerin savaĢçı yapısı da 

ônemlidir. Yaylang‟ta (Ningxia, Guyuan ilçesi) kırk dokuz mezar hanlık ôncesi dôneme (M.�. 700) 

aittir. Askeri donanım bütün bir kılıç ve diğer birçok kalıntılarıyla birlikte, ayrıca “Ge” baltalı kargıları, 

mızrak uçları, kamalar, bıçaklar, ok uçları, kazmalar ve baltalar gibi çeĢitli bronz silahları içermektedir. 

Diğer metal eĢyalar arasında, hayvan Ģeklinde rozetler, kemer kancaları, küpeler ve kemer süsleri gibi 

bazen demir ve çoğunlukla bronz süs eĢyası, gem, mahmuz, nal ve araba baĢlıkları gibi çok çeĢitli 
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savaĢ arabası ve at süsleri, dokuz adet gümüĢ ve altın küpeyle birlikte bazı gümüĢ boncuklar da 

bulmaktayız. Bu buluntular, savaĢçının silahları ve değer verdiği toka, tabaklar ve at takımları gibi 

Ģahsi süs eĢyalarıyla birlikte gômüldüğüne iĢaret eder. “Ge” baltalı kargıları ve �in kôkenli diğer 

ürünler gibi değerli eĢyalar ticari bağlantıların varlığını onaylamakta ama yerel gôçebe elit kendisini 

ticaretten elde ettiği zenginlik açısından ôncelikle tanımlamamıĢtır.2 Bu çeĢit envanter Qingyang 

bôlgesinde (Gansu eyaleti)3 at ve araba süsleri ve takımlarından daha fazla ônemli olduğu ve bazı 

araçların yukarıda değinilen Taohongbala yerleĢimiyle ve Liaoning‟de bulunan Xichagou kültürüyle 

yakın bir tipolojik bağlantısını gôstermektedir. 

Kuzeydoğu sektôrünün han ôncesi Wudaohezi yerleĢiminde benzer ôzellikler gôrülebilir 

(Lingyuan, Liaoning eyaleti).4 Bronz silahlar, süs eĢyaları ve at takımları hakimdir. Burada hiçbir 

demir eĢya ele geçmemiĢtir ama bulunan iki altın süs eĢyası bu yerleĢimin daha yaygın “lüks ticarete” 

katılımına iĢaret edebilir ama bu elit statüsünün tanımında ônemli değildir. Ayrıca, Liaoning‟de ayna, 

para gibi �in kôkenli eĢya ôzelliklerinde (M.�. 206-M.S. 9) Batı Hanlığı Dônemi‟ne ait yaklaĢık 500 

mezarda gômülü yerleĢime geniĢ bir Ģekilde yayılmıĢ Xichagou‟nun “Han Kültürü”ne de 

rastlanılmaktadır. Yine de kurgan envanterinin en temel parçalarını hala büyük miktarda demirden 

yapılma (ôzellikle kılıç ve mızraklar) silahlar, savaĢ arabaları ve at takımları oluĢturmaktadır. Hiçbir 

altın ve gümüĢten yapılma eĢya bulunmamıĢtır. YerleĢim alanlarının büyük çoğunluğu harap 

edildiğinden ve muhtemelen antikalar yağma edildiğinden dolayı, kôken olarak orada bulundukları 

inkar edilemez ama bu kültürdeki savaĢçı karakterin hakimiyetinden de Ģüphe edilemez.5 

Ġkinci kategorideki gômüt envanteri büyük miktarda bronz süsler ve bunun yanında, altın ve 

gümüĢten çok az lüks eĢya içermektedir. Bu bulgular, silahların yokluğu ve savaĢ durumunun diğer 

belirtileri biçiminde tanımlanmaktadır. Bir ôrnek olarak Guoxianyaozi yerleĢimini (Liangcheng, Ġç 

Moğolistan) sayabiliriz, M.�. 500-400 yıllarına ait yaklaĢık 20 mezarın olduğu bir yerleĢimdir.6 Süs 

eĢyaları arasında büyük miktarlarda bronz rozet (hayvan ve geometrik desenli 44 adet), kemer 

süsleri, düğmeler, ziller, küpeler ve çeĢitli elbise süsleri bulmaktayız. Bir gôçebe elit sınıfın klasik 

iĢaretleri olan silahların ve at takımlarının olmayıĢı burada yaĢayan insanların zenginliklerini süs 

eĢyalarında saklamaları açısından yeni bir statü tanımına doğru alıĢmaya baĢladıklarının belirtileri 

olabilir. 

�çüncü ve en son yerleĢim kategorisinde ôzellikle altın ve gümüĢ gibi değerli eĢyaların büyük 

miktarlarda bulunması, hem silahların hem de at takımları ve savaĢ aletlerinin çoğunun mezarda 

olmayıĢıyla tanımlanmaktadır. Bu kategorinin ôrnekleri Aluchaideng yerleĢimi (Ordos),7 Xigoupan‟da 

bulunan 2 ve 4 numaralı mezarlar (Ordos),8 Nalin‟gaotu (Shaanxi eyaleti)9 ve Shihuigou (Ordos)10 

kurganlarıdır. Aluchaideng‟te Hunlara atfedilen iki mezarda toplam 218 altın ve 5 parça gümüĢ eĢya 

olmak üzere, oldukça fazla lüks eĢya elde edilmiĢtir. Bunların içinde altın bir taç, kıymetli taĢlarla 

süslenmiĢ kaplan ve kuĢların tasarlandığı 55 adet hayvan stilinde rozet, 45 dikdôrtgen altın toka süsü, 

düğme, boncuk, bir zincir ve bir çift küpe gibi diğer süs eĢyaları da bulunmaktadır. 

Xigoupan kurgan yerleĢiminde bulunan 2 numaralı mezarda M.�. 3. yüzyıla ait iki süs rozeti, bir 
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kolye, bir çift küpe, kın süsleri ve kuĢ tasarımlı süsler gibi çeĢitli altın parçalar bulunmuĢtur. 

Muhtemelen, han ôncesi dônemden (M.�. 2. ve 1. yüzyıl) daha sonrasına ait olmadığı sanılan aynı 

yerdeki 4 numaralı mezarda da çeĢitli lüks parçalar bulunmuĢtur. Altın bir taç, küpeler, süs rozetleri, 

altın ipli ve altın kenarlı büyük kolye süsleri, altın kemer süsleri ve bir toka gibi çok fazla mücevher 

hakimdir. Shaanxi‟deki Shenmu ilçesinde de benzer yerleĢim birimleri kazılmıĢtır, yine de hayvan 

biçimli gümüĢ ve altın süs eĢyaları içeren çok miktarda değerli eĢya vardır. Bunun aksine bu alandaki 

diğer gômütlerden oldukça vasat bronz parçalar elde edilmiĢtir. Son olarak, Shilhuigo bôlgesinden 

belki de, Orta Düzlük‟ten gelmiĢ eski savaĢçı devletlerin son zamanlarına ait gümüĢ rozetler ve en 

ilginç altın kaplama bronz süs eĢyaları elde edilmiĢtir. 

Bu kategorideki yerleĢim bôlgelerinden gelen ôzellikle dikkate değer olan sadece aĢırı zenginlik 

ve refaha değil, aynı zamanda I. Kategoride bulunan ôzellikle silahlar ve at takımları ile savaĢçı 

gôçebe elitlerin geleneksel belirtilerinin olmayıĢıdır. Bu çeĢit envanter belli kabileler arasında 

zenginliğin silah ve at süslerinden daha çok lüks eĢyaların biriktirilmesi ve aristokratik ayrım için 

ticaretin daha fazla ônemli olduğuna iĢaret edebilir. Bundan dolayı bu gômütler, kabileye ait liderliğin 

geleneksel askeri savunma kurumlarından ve mevsimsel gôçlerden oldukça farklı sosyal ve ekonomik 

bir rol oynamaya baĢladığı fikrini verir gibi durmaktadır. 

Her ne kadar, bôlgede ticarete uymuĢ kabile aristokrasinin varlığı, Hun kültürünün (Ordos 

bôlgesi) beĢiği olarak sayılması, bir hipotez olarak kalsa da, bazı metinlerin teferruatlı deliller sağlamıĢ 

olduğu gôrünmektedir. Zhanguoce‟de (SavaĢan Devletlerin Entrikaları, M.�. 3. yüzyıla ait bir metin) 

Zhou devletlerinin gôçebelerden at ve kürk ithal ettiğine dair deliller çok olmasa da vardır.11 Mu 

Tianzi zhuan (Kral Mu‟nun Hayatı, M.�. yaklaĢık 4. ve 3. yüzyıla ait bir metin) her ne kadar hayali olsa 

da, bilginin gerçek deneyimler ve geleneklerden alınması gerektiğini anlatır. Kral Mu‟nun seyahatleri 

sırasında yabancı baĢkanlarla muhtemelen kuzey gôçebelerle hediye alıĢveriĢinde bulunduğu rivayet 

edilmektedir. Kral Mu tarafından alınan en büyük “hediye”, sayıları binleri bulan sığır ve koyun 

sürüleridir. Atlar ise, birkaç yüzlük sayılarıyla listenin en baĢında yer almaktadır. Diğer “hediyeler” ise 

Ģarap, kôpek ve keçileri içermektedir. KarĢılığında Kral Mu tarafından verilen hediyeler ise, ôncelikle 

altın veya gümüĢten bir geyik, gümüĢ bir kuĢ, altın kolyeler veya değerli taĢlardan oluĢan boncuklar, 

inciler, altın külçeleri, değerli kabuklarla süslenmiĢ kemerler gibi değerli el yapımı eĢyalardır. Bu 

hediyelerle, Son SavaĢ Dônemi gôçebe gômütlerinde altın hayvan tasarımlı rozetler ve tamamen 

bronz geyikler hammadde karĢılığını bulabilir mi? Mu Tianzi Zhuan‟da bahsedilen hediyelerle 

arkeolojik buluntuların olası bir yakınlığını gôz ardı edemeyiz. 

Ticaret anlaĢmaları meĢhur Shiji (M.�. ikinci-birinci yüzyıllara ait bir metin) kitabının 129. 

bôlümünde; “Longmen ve Jieshi‟nin kuzeyindeki topraklar at, sığır, koyun, keçe, kürk, tendon ve 

boynuzlar bakımından zengindir”12 diyerek rivayet edilerek bahsedilmektedir. Bu toprakların ticari 

değeri Qin‟in I. Ġmparatorluğu sırasında (M.�. 3. yüzyıl) zengin olan tüccar Wuzhilou zamanında da 

kaybolmamıĢtır. O, pastoral bir kabilenin (Rong) kralıyla kürk için evcil hayvan ticaretini yapmıĢ at ve 

sığır sürülerini “bir vadi dolusu” olarak tahmini bir değer biçilebilecek sayıda arttırmıĢtır.13 
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�in‟in kuzey bôlgesindeki “pastoral gôçebe hayatların” kalıntılarının bu ôzet analizine 

dayanarak, pastoral uzmanlaĢma ve pastoral ürünler için bir �in “pazarının” ortaya çıkması sayesinde 

M.�. IV. ve III. yüzyıllarda bozkır bôlgesi artan bir Ģekilde ticarileĢmiĢtir. Buna gôre, belli bôlgelerdeki 

elitlerin iĢlevi yapısal bir değiĢiklik geçirmiĢ ve askeri liderliğin “geleneksel” rolü kabilelerin ticari 

hakları üzerinde en azından sıkı bir kontrol veya tekelciliği de içeren ticari faaliyetlerle doldurulmuĢtur. 

Bu yolla aristokrasi, altın ve mücevher gibi muhtemelen �in kôkenli lüks parçalar biriktirmiĢtir. Bu 

büyüklüğe bir geçiĢ yine de tahminen ônceden kısmen de olsa ticarileĢmiĢ ekonomik bir çevrede, 

Avrasya bozkırları boyunca hayvan tasarımlı bronz süs rozetlerinin geniĢ dağılımı, pastoral insanlar 

arasında taĢınabilen zenginliğin ve “para” değiĢiminin de bir çeĢidini ônceden oluĢturdukları fikrini 

vermektedir. Belli topluluklar içinde elitlerin ticari karlar yoluyla dıĢ zenginliği elde etmesi, sosyal 

statünün ôncelikli bir simgesi olmuĢtur. Yine de bu fonksiyon, elit sınıfın pastoral üretime ulaĢmasına 

dayanmaktadır, bu yitirildiğinde elitler kendilerini yine militarize etmeye mecbur kalmıĢlardır. Hun 

Ġmparatorluğu‟nun oluĢumuna gôtüren olayların bir analizine dayalı olarak, mevcut Hun elit sınıfındaki 

krizler, birleĢmiĢ bir �in‟de dahi askeri olarak yapılandırılamayacak olanı baĢka bir lider altında tekrar 

yapılandırılması, zayıf ve ôzellikle tehlikeli kabile kümelerinden geniĢ bir bozkır imparatorluğu 

kurulmasında “kuantum sıçramaları” anahtar bir etkendir. 

Hun Ġmparatorluğu‟nun  

OluĢumu 

�in‟in birleĢmesinin hemen ardından, birleĢmiĢ bir yônetim biçimi olarak ortaya çıkan Hun 

Ġmparatorluğu, bazı bilim adamlarını bu sürecin arkasında zengin bir komĢudan askeri yollarla 

tarımsal ürünleri elde etmek isteyen bir toplumun gôçebe kabiliyetlerinde yatan bir sebep aramaya 

iterken,14 diğerleri daha çok iç sosyal evriminin ônceliği üzerinde ısrar etmektedirler.15 Hun 

yônetiminin bir “devlet” olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı veya liderinin tamamen bir kabile Ģefi 

olarak kabul edilip edilmeyeceği ya da bu yônetimin kabilelerden oluĢan bir konfederasyon olup 

olmadığı sorusu bir takım anlaĢmazlıkları da beraberinde getirmektedir.16 Bu teoriler, Hunların 

yükseliĢini belgeleyen tarihi arĢivler ıĢığı altında değerlendirilmelidir. 

Bu dôrt “sahne” içinde izah edilmektedir. Birincisi, Qin generali Meng Tian tarafından tahminen 

Hunların kendi topraklarına sahip oldukları Ordos bôlgesinin iĢgali, ikincisi biraz efsanevi ve epik 

olmak üzere Mete‟nin üst Ģefliğe yükseliĢi, üçüncüsü merkezi bir devlet yapısının ôrgütlenmesi ve son 

olarak da, Hunların ilk ônce gôçebe düĢmanlarını sonra da �in ile barıĢı sürdürmek için vergi vermeye 

zorladıkları askeri yayılmalarını bilmekteyiz. 

Meng Tian‟ın kuzey seferi M.�. 215 yılında gerçekleĢmiĢ ve bu süreçte Hun topraklarının kalbi 

olan Ordos bôlgesine yônelmiĢ, büyük bir saldırıda bulunmuĢtur. Bu yayılma bir �in devleti tarafından 

gôçebe topraklara yapılmıĢ ilk derin ve yoğun bir iĢgaldi. Ve gôçebe ve yarı gôçebe alanlarda istihkam 

ve asker yerleĢtirmeyi de içeren SavaĢan Devletler Dônemi‟nde kurulmuĢ bir modeli takip ettiler. 

Muhtemelen bunların Hunlar üzerinde etkisi yıkıcı olmuĢtur. 
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Tarihi arĢivler, bir imparatorluk kurucusu olarak Mete‟nin kariyerinin duygusal hikayesini ortaya 

koymaktadır. O yetenekli bir çocuktu ama babası Ģanyu (yani, büyük reis) Touman kendisinden sonra 

diğer eĢlerinden birinin oğlunun tahta geçmesini istedi. Rakibi yok etmek için genç Mete‟yi Vusun‟a 

(diğer gôçebe bir kabile) rehine olarak gônderdi, sonra da çocuğu ceza olarak ôldüreceklerini umarak 

Vusun‟a saldırdı. Mete buradan kaçtı ve babası cesaretinden etkilenerek hayatını bağıĢladığı için 

Hunlara geri dôndü ve Touman gafını bu Ģekilde telafi etti. Mete burada kendine tamamıyla sadık 

kalacak bir grup savaĢçı topladı. Hikayeye gôre Mete bunları eğitmek için her birine en beğendiği atını 

vurmalarını, bunu yapmayı reddedenlere bu sefer de en gôzde eĢini vurmalarını emretmiĢ ve bunu da 

yapmaya çekinenlere cezalarını hayatlarıyla ôdetmiĢtir. Eğittiği savaĢçılara Mete kendi babasını 

vurmalarını emretmiĢ ve savaĢçıların hiçbiri oklarını boĢaltmaktan çekinmemiĢtir. Babasını ortadan 

kaldırdıktan sonra Mete, Ģanyu oldu ve tahta oturduktan sonra gerek Hun iç savaĢı ve gerekse de 

kendilerine yônelik �in saldırılarını bastırmaktaki baĢarılarından cesaretlenerek diğer gôçebelerin 

saldırılarından halkını korumaya devam etmiĢtir. BaĢarılarıyla Han sülalesini M.�. 198‟de 

aĢağılayacak ve ônündeki birkaç on yıl içinde Mançurya‟dan Kuzey ve Batı Moğolistan‟a, Altay 

bôlgesine ve Batı Orta Asya‟ya (modern Sincan) kadar uzanan bôlgede hakimiyeti ele geçirecektir. Bu 

rivayetlerdeki efsanevi ve duygusal etkenlere rağmen, Mete‟nin tarihi varlığından kabul ettiğimiz 

kadarıyla, Mete‟nin yükseliĢini, etkili bir koruyucu yaratmasına ve kendi babasını katlederek güce 

eriĢmesine borçludur. 

Bôlgesel ve askeri yayılmasını takiben Mete, yeni doğmuĢ devletini tekrar ôrgütlemeye baĢladı. 

Eski Ġç Asya yônetim sınıfı içinde bu ilk detaylı anlatımda, Ģu yônetim yapısına rastlamaktayız: Sağ ve 

Sol Bilge Krallar (Hun dilinde, tugi) Sağ ve Sol “Luli” kralları, Sağ ve Sol generaller, Sağ ve Sol 

yôneticiler ve Sağ ve Sol “Gudu” markizleri. Bütün hepsi 24 üst rütbe sahibi gruba (ershisi da chen) 

iĢaret etmektedir. 

Bu yirmi dôrt üst rütbeli kiĢi Ģanyu‟nun baĢkanlık ettiği etkili olarak imparatorluğu yôneten etkili, 

üst bir siyasi konseyi oluĢturmuĢtur.17 Bu bir kabile konseyi değildi, ama “krallıkların” ve askeri 

komutanların piramitsel bir yapısıydı. Bu “krallar”, krala ait klanların en üst üyeleriydi yani gerçekte 

bağımsız bir yônetim biçimi uygulayan tımarlardı. Diğer üst rütbeden olanlar, generaller, komutanlar 

ve idareciler sarayın üyeleriydi ve hem sivil hem de askeri olarak devlette üst gôrevlerde 

bulunuyorlardı. Bu 24 üst baĢkanın kendi “binbaĢı”, “yüzbaĢı”, “onbaĢı” gibi alt vassalları, komutanları 

ve yôneticileri tayin etme hakları vardı. Tımar sistemi içinde resmi gôrevlerin iki yarıya ayrılması (“sol” 

ve “sağ”, burada sırasıyla batı ve doğuya tekabül etmektedir), onluk askeri ôrgütlenmeleri (ôrneğin 

birlikler onlara, yüzlere ve binlere bôlünmüĢtür) ve bir konsey içine sınırlı sayıda komutan ve bakanın 

alınması Hun ôrgütlenmesinin kilit ôzellikleridir ve bu sistem daha sonraları ortaya çıkan Ġç Asya 

devletlerinde de gôzlenmektedir. �rneğin, da chen terimi �in kaynaklarında Gôktürk Ġmparatorluk 

idaresinin (Tujue) (M.S. 551-630) üst üyelerine iĢaret etmek için kullanılmıĢtır. Hunlar 24 üst 

hanedana sahipken, Gôktürkler 28 taneyle kaydedilmiĢtir. 

Kabilesel unsurların doğal kanıtları çoktur. En üst pozisyonların hepsi kalıtsaldı ve üst üç sınıf 

olan Huyan, Lan ve Xubu üyeleri tarafından doldurulmaktaydı. Bu klanların her birinin kendilerine 
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ayrılmıĢ toprakları vardı. En büyükler; Sağ ve Sol Bilge krallarıyla, “Luli” krallarının kontrolü altındaydı. 

Ġç Asya halkları arasında devlet oluĢumunda diğer olaylardan alınan ôrnekler temelinde, 

Mete‟nin yükseliĢ hikayesinin detaylarında bir koruyucu yaratılması, eski kabilesel aristokrasiye darbe 

ve siyasi gücün merkezileĢtirilmesi gerçek olabilse de, Vusun esaretinden kaçma ve kendi babasını 

ôldürme gibi diğer unsurlar hayali olabilir. Tahminen Meng Tian‟ın seferi, Hunları kendi topraklarını 

terk etmeye zorlamıĢ ve çoğu kiĢi silahlanarak profesyonel bir asker olmuĢ ve bu da askeri 

hareketliliğin yükselmesini ve dolayısıyla bu kriz anında Mete bağımsız bir askeri güç biçimine 

dônüĢtürmüĢtür. Bu da, Hunlarda tahta geçme mücadelesine sebep vermiĢ olabilir. Devletin oluĢması 

için ilk hareket, ekonomik ve sosyal kriz nedeniyle bir ayaklanma sonucunda geldi. Daha sonra bunu 

genel Ģiddet ve askeri hareketlilik takip etti. Nihayet etkin bir askeri lider altında siyasi merkezileĢme 

süreci devam etti ve bu da bôlgesel ve siyasi yayılma için bir temel oluĢturdu. Krizler, askerileĢme ve 

merkezileĢme onların kilit konseptleri gibi gôrünmektedir.18 

Bu olaylar dizisi, daha zayıf gôçebe yapısından daha merkezileĢmiĢ bir siyasi yapıya geçiĢte, 

Mete‟nin oluĢturduğu ve gücü tamamen elinde tutmak için kullandığı sadık ve disiplinli koruyuculukla 

yürütüldüğüne iĢaret etmektedir.19 MerkezileĢmenin ortaya çıkması Meng Tian (M.�. 215) tarafından 

Ordos‟un iĢgali ile Mete‟nin üst liderliğe (M.�. 209) yükseliĢi arasında olmuĢtur. M.�. 210 yılında 

intihara kalkıĢmaya zorlanan Meng Tian‟ın ôlümünden sonra Qin‟in 206‟da dağılmasıyla, Hunların 

kuzeyde yayılması bu olaylardan bağımsız bir Ģekilde meydana gelmiĢ ve Hunların ilk düĢmanlarını 

oluĢturan Ġç Asyalı kabilelere karĢı yônelmiĢtir. 

Qin iĢgali, insanlar atalarının topraklarından atıldığı ve diğer halkların topraklarına hareket 

etmeye zorlandıkları için, bozkırlarda bir toprak sıkıntısı yaratmıĢa benzemektedir. Bu tepki zinciri o 

zamanlarda bozkır bôlgesinde var olan güçler dengesini bozmuĢ ve bunun en temel sonucu olarak 

Hunlar, Doğu Hu (belki de ônceden Hunlara itaat etmekteydi) ve Yueçi gibi diğer Ġç Asya devletlerinin 

hedefi haline gelmiĢ ve zayıflamıĢtır. Hunların direnme ve yeniden savaĢma kabiliyetine iki etken 

katkıda bulunmuĢa benzemektedir. �in‟de devam eden iç savaĢ Güneyden gelen baskıyı hafifletmiĢ 

ve bôylelikle Mete‟nin Ġç Asyalı düĢmanlarına karĢı güçlerini yoğunlaĢtırmasına ve Meng Tian 

tarafından zaptedilen toprakların tekrar alınmasına imkan tanımıĢtır. Aynı zamanda Mete, belki de 

kabilelerin konfederasyonu olan yapıyı siyasi ve askeri güçlerin merkezileĢtirme süreciyle tekrar 

organize etmiĢtir.20 Daha sonraları savunmacı bir �in ile saldırgan gôçebe iĢgalciler arasında bir 

savaĢ Ģeklini alan, �in ile Hunlar arasındaki mücadelenin kôkeni �in‟in gôçebe meralara yayılmasının 

akabinde ônceden eriĢilmemiĢ daha fazla güç, otorite ve askeri bir liderliği ortaya çıkaran bir tepki 

takip etmiĢtir. 

Mete Komutasında  

Hunların Yayılması 

Mete‟nin en üst lider (Ģanyu) olmasından sonra, Hunlar Mançurya‟dan Orta Asya‟ya uzanan 

geniĢ bir bôlge üzerinde dağları, bozkırları ve çôlleri kaplayan bir alanda egemenliklerini, en azından 
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etkilerini kurmalarına yol açan askeri bir yayılma siyasetiyle uğraĢtılar. Hunlar, ilk ônce bugünün 

Kore‟si olan sınıra doğru, yani Doğu Hu‟nun yerleĢim yerine yayılmıĢlardır.21 Buradaki Hunlara 

yenilen gôçebe halklar vergi vermek yükümlülüğündeydiler ve çeĢitli kabilelerden, muhtemelen belli 

zamanlarda alınan bu ôdemeler Hun sarayının harcamaları, askeri giderler ve genel ekonomik refahı 

desteklemek için ônemliydi.22 

Diğer gôçebe düĢmanı olan Yueçi aleyhinde M.�. 170‟lerdeki kampanyadan ônce, Hun 

Ġmparatorluğu Sarı Irmak dônemecinin batı sınırlarından çok daha ôtelere yayılmamıĢa 

benzemektedir. Yine de günümüzde Ġç ve DıĢ Moğolistan olan Sarı Irmağ‟ın kuzeyinden ne kadar 

batıya yayıldığını tam anlamıyla bilemiyoruz. Ordos bôlgesi, Yueçi, Di ve Qiang halklarının toprakları, 

birleĢmiĢ olan Hunların Sağ (ôrneğin batı) kanadı tarafından iĢgal edilmiĢtir.23 Mete kuzeydeki, Kuzey 

Moğolistan ve Batı Sibirya‟da yerleĢmiĢ olan Hunya, Chuyi, Dongling, Gekun ve Xinli olarak bilinen 

halklara boyun eğdirmiĢtir.24 Güneyde ônceden Qin‟in yerleĢim alanı toprakları ele geçirmiĢ ve güney 

sınırlarını Sarı Irmağ‟a kadar geniĢletmiĢ, Loufan ve Boyang krallıklarının topraklarını iĢgal etmiĢtir.25 

Ayrıca Mete, Ningxia ve Fushi‟deki bugün Guyuan ilçesi olarak bilinen yerin güneydoğusunda kalan 

Zhuna‟nın ilçelerini, Shenshi‟deki günümüzün Yulin ilçesinin güneydoğusunda kalan yerleri sınırlarının 

içine katmıĢtır. Bu, günümüzün Ningxia da dahil olmak üzere Shasi, Shensi ve Hopei‟nin kuzey 

kesimlerinde ve Liaoning‟in tamamının ya Hunlar tarafından kontrol edildiği ya da onların saldırılarına 

açık olduğu anlamına gelmektedir. 

Sonraları Tai ve Yunzak komutanlıklarının kurulduğu alanda Ģanyu sarayı bulunmaktaydı.26 

Belki de burası Ģanyu‟nun Ģahsi nüfuz alanıydı ve Sarı Irmağ‟ın dônemecinin kuzeydoğu kôĢesinden, 

Ordos �ôlü‟nün kuzeyi ve Shansi ve Hopei‟in kuzey bôlgelerine kadar uzanmaktaydı. Hun devleti 

içinde diğer ônemli bir yer ise büyük ihtimalle dini tôrenlerin ve siyasi toplantıların yapıldığı bugünkü 

Moğolistan‟ın güneybatısında yer alan Ulan Batur‟du.27 Burası, yılın beĢinci ayında Ģanyu‟nun 

atalarına, Yer, Gôk ve diğer tanrılarına kurbanlar adadığı bir yerdi.28 

Toplumunun askerileĢmesini, saraylarının ve siyasi araçlarının artan büyüklüğünü dengelemek 

için gerekli dıĢ tımarları almak için Hunlar tamamen vergiye dayanan bir sistem uyarlamıĢlardır. Askeri 

baskı ve resmi anlaĢmalarla daha zayıf devletlerle birlikte mağlup olan gôçebe kabileleri Hun 

liderliğine zenginliklerinin bir kısmını vermek için zorlamıĢlardır. Ayrıca, �inliler vergiler ôdemiĢ, Tarim 

Havzasında bulunan Ģehir devletleri ve diğer siyasi topluluklar da Hun yôneticilerine sabit miktarlarda 

lüks eĢya ve hammadde sağlamıĢlardır. Bunlar saray ve askeri kurumları desteklemek amacıyla 

kullanılmıĢ daha sonraları ise sonraki aristokrat nesillere cebren ve hileyle geçmiĢtir. Wu-huan gibi 

bozguna uğratılmıĢ gôçebeler de derebeylerine bir ücret ôdemeye mecbur edilmiĢlerdir. Vergi 

sisteminin sınırları kısa sürede belirlenmiĢ olsa da siyasi sistemin bütünlüğünün devam etmesi 

vergilerin gelmesine bağlıydı. Ġç istikrarsızlıklarla kolaylıkla bozulabilen düzensizlik ele alındığında, 

kral himayesindeki devlet kurumlarının kırılgan bir yapıya sahip olduğu açıkça gôrülebilir. 

�in‟in Hunlarla ĠliĢkileri 
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Han sülalesinin (M.�. 206-M.S. 221) baĢlangıcında, �in içindeki askeri durum imparatorun tam 

siyaset için rekabet ettiği yarı bağımsız krallıkların varlığı nedeniyle olağanüstü karmaĢıktı. M.S. 

200‟lerde Han Gaozu‟nun hükümdarlığının yedinci yılında (M.�. 206-194) Hunlar Han krallığı olan 

Mayi‟deki Xin‟e (kuzeyde bir krallık, Han hanedanlığı ile karıĢtırılmamalıdır) saldırdı. Xin iĢgalcilerle bir 

anlaĢma yaptı ve Ġmparatorluğa karĢı bir ayaklanma planladı. Xin‟in desteğini aldıklarında Hunlar 

ordularını �in sınırlarına saldırmaya yônelttiler. Ġmparator Ģahsi olarak ordularını Hunlara yôneltti ve 

Xin‟in isyanını bastırdı, ama kuvvetleri soğuk bir havaya maruz kaldı. Hatta, askerlerinin yüzde yirmi 

ile otuzunun soğuktan parmaklarını kaybettiği sôylenmektedir.29 Bu sorunlara rağmen ordu 

Pingcheng‟e baskı yaptı. Mete daha sonra Gaozu‟ya karĢı sayılarının iki yüz bin olduğu sôylenen bir 

süvari ordusuyla hareket etti30 ve Han birliklerini Pingchen‟de sardı. Han‟ın yedi gün sonra 

çekilmesine izin verildi. Han‟ı darbeli bir yenilgiyle cezalandırdıktan sonra Hunlar, iki güç arasında ilk 

bilinen bir anlaĢmanın imzalanmasına yol açan vergi Ģartları yükledi. O zaman imzalanan anlaĢma, 

“yakınlık iliĢkileri içinde barıĢ” anlamına gelen hegin kelimesiyle adlandırıldı. 

Hegin siyaseti genellikle saf ve basit bir taviz, mal değiĢimi ile satın alma arasında bir strateji 

olarak kabul edilmektedir.31 Gerçekte ise bundan daha fazlaydı. Her ne kadar bu siyaset rüĢvetle 

gôçebeleri pasifleĢtirdiyse de, mal anlamında olmasa da ônceki sınır siyasetleriyle uzlaĢtıracak 

unsurları da içermekteydi. Hegin siyasetinin mimarı Liu Jing idi ve O‟na gôre bir yakınlık iliĢkisi 

kurulduğunda, Mete imparatorun damadı olacaktı ve sonra da Mete‟nin oğlu -veliaht, Hun tahtına 

varis olan- Gaozu‟nun torunu olacaktı ve dolayısıyla �in‟e itaat etme gibi bir durum sôz konusuydu. 

Liu, bu siyasetin diğer iki stratejiyle kuvvetlendirilebileceğini de ône sürdü. Birincisi, bir “çürütme 

kampanyası” idi. Han‟ın Hunların Ģiddetle arzuladığı değerli eĢyaları periyodik olarak gônderecekti ve 

Han‟ın burada bir artısı olacaktı. Ġkincisiyse, “telkin” kampanyası idi ve bôylelikle Han Hunlara “etkin 

iletiĢim” kurallarını ôğretecek hatipler gônderecekti. Uygun Konfüçyüs ôğretisine gôre bir torun 

dedesini kendine eĢit gôremezdi ve bôylelikle �in imparatorunun Hun imparatoruna üstünlüğü 

sağlanacak ve savaĢ olmayacağı için Hunlar yavaĢ yavaĢ Han‟ın itaati altına girecekti. 

Bu siyaset M.� 199‟da imparatorun onayını aldı ve Han‟ın Hunlarla eĢit diplomatik statüyü 

tanımasına ve iki kutuplu uluslararası bir düzenin baĢlamasının iĢaretini veren M.� 198 anlaĢmasının 

imzalanmasıyla baĢlandı.32 EĢit haklar iki unsura dayanmaktaydı: (1) iki saray arasında evlenme 

ittifakı kontratı düzenlendi ve (2) Han yıllık olarak ipek, kumaĢ, hububad ve diğer gıda maddelerini 

gôndereceği bir vergiyi kabul etti.33 Diğer anlaĢmalar da aynı prensiplere dayandırıldı, bazen de 

empatik olarak ifade edildi, ôrneğin, Ģanyu unvanı huagadi (�in Ġmparatoru) ile aynı diplomatik statüyü 

aldı ve iki yônetici arasındaki iliĢkiler “kardeĢçe” olarak tanımlandı.34 

Bununla beraber, eĢit rütbelerin diplomatik olarak tanınması askeri açıdan gerçek güç iliĢkilerini 

yansıtmamıĢtır. Han‟ın bir vergi ôdemesiyle Hunları pasifleĢtirmeye ihtiyacı vardı. Han Gaozu ve Mete 

arasındaki Hunlara yıllık bir vergi ve bir Han prensesi ile evlilik Ģartları, �in‟in dıĢ iliĢkiler anlayıĢındaki 

bir değiĢime iĢaret etmektedir. Açıkça, Han‟ı siyasi bir aĢağılık kompleksine sokan bôyle bir siyaset 

�inliler için ônceden benzeri gôrülmemiĢ bir durumdu. Mete dul kraliçe Lü Hou‟ya bir evlilik teklifinde 

bulunduğunda incinmiĢliğe bir de hakaret eklendi.35 Bu hakaret �in‟in ülke onurunu korumak adına 
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saldırgan bir tavır takınmasına neden oldu ve bundan sonra on yıllarca hegin siyasetinin onaylanması 

devam etti. Han‟ın siyasi ve diplomatik olarak bir Hun liderini tanıması asla ciddiye alınmadı. 

Han Gaozu zamanında �in‟in zayıflığı elbette Hunların daha fazla askeri güç kazanmaları 

nedeniyleydi. Gôçebe düĢmanlarına karĢı savaĢların devam etmesi nedeniyle Hunlar Mançurya‟dan 

Sarı Irmağ‟ın doğusundaki topraklara kadar olan bir alana yayılmıĢlardı. Bu süreçte diğer gôçebe 

halkları içlerinde erittiler ve bu da merkeziyetçi yapısıyla birlikte askeri kurumlarının daha etkili 

olmasını ve silahlı kuvvetlerinin daha fazla büyümesine yol açtı. Han tarafından, Gaozu‟nun ordusu 

gôçebeler ve askerlerin savaĢ deneyimleri eksikliği, komutanların disiplinsizliği ve imparatorluğa 

sadakati garanti etmeyen soylular sınıfı nedeniyle zayıflatıldı. Bu faktôrler kaçınılmaz olarak Han 

ordusunu Hunlara karĢı alaĢağı etti ve Gaozu‟ya uzlaĢtırıcı bir tutum uygulama zorunluluğu getirdi. Bu 

durum, uzun vadede Han‟ın güçlü bir ekonomi ve “modern” bir ordu inĢa etmesine neden oldu. Bu da 

�in‟e karĢı atağa geçme kabiliyeti kazandırdı. Gelinler ve rüĢvetler sınırlar boyunca Hunların akınlar 

ve saldırılar yapmalarını veya �in tarafından ôdenen verginin tekrar tekrar arttırılması taleplerini 

engellemediyse de cephede ônemli bir dengeyi korudu ve büyük ôlçekli bir savaĢla kıyaslandığında 

devletin maliyesine daha hafif bir yük yükledi. Hegin siyaseti bu nedenle yeni doğan �in 

Ġmparatorluğu‟nun ekonomik gücünün ve toprak bütünlüğünün korunması için elzem oldu. 

Yeni Bir “Dünya Düzeni” 

Son olarak, Hunların yükseliĢinin Batı ve Orta Asya tarihinde olan geniĢ etkilerini 

düĢündüğümüzde bunun, sadece �in ile bir karĢılaĢtırmayla sınırlı olmadığını kabul etmemiz 

gerekmektedir. M.�. ikinci yüzyıl baĢlarında uluslararası sahnedeki yalnız iki oyuncu Hunlar ve Hanlar 

değildir. Diğer baĢrol oyuncular arasında Hunlar tarafından iĢgal edilmemiĢ diğer gôçebe halklar, 

gônüllü olarak onların boyunduruğuna girmeyenler ve küçük krallıklar ve Wudi (M.�. 141-87) 

zamanında Han ve Hunlar arasındaki silahlı mücadelelerinde bir mücadele belkemiği olan Orta 

Asya‟nın vaha devletleri bulunmaktadır. 

Wendi‟nin (M.�. 179-157) saltanatı zamanında Hun Ġmparatorluğu geniĢlemenin zirvesine 

ulaĢmıĢtı ve Ģanyu Ġmparator Wen ile diplomatik bir münasebetinde “birbirlerine selam bile vermeden 

geçen insanlar Ģimdi bir aile oldu ve kuzey bôlgesi tamamen pasifize edildi” diyerek bir açıklamada 

bulunmuĢtur.36 Bundan birkaç yıl sonra M.�. 162‟de yapılan bir anlaĢma, ônceki imparator tarafından 

uygulanan bir geleneğe uygun olarak, Hunların Büyük Duvar‟ın kuzeyindeki okçu kabileleri, güneyde 

yerleĢmiĢ, Ģapka ve kuĢak takan insanlar �in tarafından yônetilmeliydi.37 Bu kuzey ve güney 

bôlgelerinde her iki gücün de uymak için anlaĢtığı bir bôlünmenin tanınmasına iĢaret etmektedir. Bu 

yeni dünya düzeni, büyük gücün ônceliği prensibi olarak adlandırabileceğimiz daha üstün askeri gücü 

taĢıma inancıyla kôkleĢmiĢ ve �in ôrneğinde, hem ahlaki hem de kültürel üstünlüğün uluslararası 

liderlikte el ele gittiği anlamında kullanılabilir. Ġki büyük güç arasındaki iliĢkide bu prensip iki yolla 

kendisini belli etmektedir. Birincisi iki gücün yôneticisi de eĢit statüdeydi. Ġkincisi ise, sadece iki ülke 

arasındaki sınırların tanınması değil aynı zamanda birbirlerinin “nüfuz alanlarının”da tanınmasıydı ki 

bu, büyük güçlerin karĢılıklı olarak taraf halklar ve devletler üzerinde karĢı koyulmaz bir siyasi 
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üstünlük kurma hakkını tanımaktaydı. 

Eski Han hanedanlığının ônceki dônemlerinde hakim olan dıĢ iliĢkilerinin ikili fikrinde bilinen 

dünyanın etkili olarak iki ayrı yarıya ayrıldığını gôrmek ĢaĢırtıcı değildir. Hun ve �in yôneticileri 

sadece kendi devletleri içindeki halklar üzerinde etkili bir otorite kurmakla kalmamıĢ aynı zamanda 

(ôrneğin bôlgesel sınırlar içinde yaĢayanlar her bir yôneticinin idari, siyasi ve askeri olmak üzere ayrı 

ayrı doğrudan kontrolü altındaydı) etki sahası içinde yaĢayan bağımsız halklar ve devletler üzerinde 

de egemenlik için bir hak veya en azından siyasi bir ôncelik için çaba sarf etmiĢti. 

Büyük güç ônceliği ve nüfuz sahaları, Han Wudi‟nin batı bôlgelerinde M.�. 2. yüzyıl sonlarına 

doğru yayılmaya baĢlamasında ve ortaya çıkan siyasi olayları anlamada çok ônemlidir. �nlü kaĢif ve 

Ġmparator‟un elçisi olan Zhan Qian Ġmparator tarafından Yueçi gôçebeleriyle M.�. 139-138 yılları 

arasında Hun karĢıtı bir ittifak aramaya gônderildiğinde, “Yueçiler benim kuzeyimde yaĢamaktadır. 

Han onlara bir elçi gôndererek ne demek istedi! Eğer Han‟ın güneydoğusundaki Yue Krallığı‟na bir 

elçi gôndermek istesem onlar adamlarımın �in‟e geçmesine izin verirler mi?”38 diyerek 

memnuniyetsizliğini ifade eden Hunlar tarafından yakalanmıĢtı. Açıkçası, Zhang Qian farklı nüfuz 

sahalarını tanımlayan anlaĢmayı ihlal edici bir eylemde bulunmuĢtu. 

Hunların Orta Asya‟da siyasi ve iktisadi hakimiyeti (xiyu veya �in arĢivlerinde Batı Bôlgesi) 

Tarim Havzası ve ôtesine kadar uzanan, Dunhuang ve Qilian Dağlarına yakın yaĢayan Yueçilere 

karĢı zafer dolu bir saldırıyla sonuçlanmıĢtır. Hunların kendilerini katletmesinden kurtularak batıya 

doğru kaçmıĢlar ve orada Daxia‟ya (Bakteriya) saldırmıĢlardır. Hunlar bu bôlgelerdeki üstünlüklerini 

askeri güçleriyle kanıtlamıĢlardır. Semerkant‟ın doğusunda yaĢayan insanlar Hunlara hizmet etmeye 

mecbur edilmiĢlerdir. Loulan ve Gushi gibi ticaret yollarında bulunan Tarim Havzası devletleri 

“çoğunlukla Hunların gôzü kulağı olmuĢ ve Han elçilerinin yollarını kesmek için silahlarını 

kullanmıĢlardır.”39 Hunlar vergi aldıkları devletlerin Han‟a boyun eğdiğini duyduklarında hemen engel 

olmak amacıyla ordularını gôndereceklerdi. Han, batı bôlgelerine diplomatik gôrevler için elçiler 

gônderdiğinde, �inli elçiler ne zaman bir Hun elçisi Ģanyu‟dan ulaĢan bir güvenilirlik niĢanesi 

taĢıdığında, yolunun üzerindeki bütün kabileler koruma ve yiyecek sağlanmasından ve engellenmeleri 

bir yana zarar dahi verilmemesinden Ģikayet etmiĢlerdir. Bunun aksine Han elçileri, bedelini 

ôdemeksizin gıda veya at alamıyorlardı. Açıkça Hunlar, kuzeyi kendi toprakları saymıĢ ve alt 

devletlerden aldıkları vergiyi siyasi bütünlük ve devletlerinin ekonomik refahı için kullanmıĢlardır. 

Diğer yandan, batı bôlgelerinin halkları, gôçebe kabile veya devletler olsun olmasın, bağımsız 

siyasi topluluklar olarak ôrgütlenmiĢ ve yôneticileri kendilerini halkları veya toprakları üzerinde tek ve 

yalnız bir siyasi otorite olarak gôrmüĢlerdir. O günün iki süper gücüyle rekabet edemeyecekleri için 

yine de ya �in‟le ya da Hunlarla -ve bazen ikisiyle birlikte- bir iliĢki kurmaya zorlandıklarında, bu bir 

boyun eğiĢi ima etmekteydi. Hepsinin katıldığı uluslararası iliĢkiler sistemi bu nedenle iki çeĢit iliĢkiden 

oluĢmaktaydı: iki büyük güç arasındakiler ve büyük güçlerle küçük devletler arasında olan iliĢkiler. 

Daha küçük devletler büyük güçlere sadakat yemini ettiklerinde belli yükümlülükler almıĢtır. 
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Birincisi, küçük devletten tercihen tahta seçilmeye layık olan birinin olması gereken bir esir 

gôndermeliydi. Sonra gıda, kumaĢ ve at benzeri düzenli bir biçimde ôdenmesi gereken bir vergi 

yükümlülükleri bulunmaktaydı. Han‟a sadakat yemini eden devletlerin yôneticilerinin vasal iliĢkilerinin 

çeĢidi ve derecesine gôre bir �in lakabı verilirdi. Ġki gücün arasında sıkıĢan devletler, kaderleriyle baĢ 

baĢa kaldıklarında çoğunlukla en Ģansız olanlardı. �rneğin Loulan Devleti (veya Tarim Havzasında 

bulunan Kroraina) Hun ve Hanların kendi saraylarına esir gôndermeyi emrettiklerinde her iki güçle de 

vergi iliĢkisini korumak için türlü hokkabazlıklar yapmak zorunda kalmıĢtı. Her ne kadar Hunlar 

baĢlangıçta tahtta himayelerinde olan birini yerleĢtirmede çabuk davranarak diplomatik savaĢı 

kazansa da, Han dost olmayan kralı ôldürmek için gizli bir ajan gôndererek savaĢı kazanmıĢtır. 

Hunlara karĢı mücadelede �in tarafından daha sonra kullanılan taktiklerden bir tanesi de “büyük 

güç” olarak Hunların otoritesini zayıflatmaktı. Zhang Qian‟ın Wudi‟ye olan bir konuĢmasında, “Ģanyu 

Han‟ın ellerinde Ģimdiden zarar gôrdü ve Hunye kralı tarafından doldurulan bir bôlge iĢgal edildi. 

ġimdi eğer bu fırsatı kullanır ve Vusun‟a büyük rüĢvetler ve hediyeler gônderirsek ve de daha doğuya 

gitmeleri ve ônceden Hunye kralına ait olan toprakları iĢgal etmeleri için ikna edersek, Han bunlarla 

bir kardeĢlik anlaĢması imzalayabilir ve bu Ģartlar altında dediğimizi yapar. Eğer onları bize itaat 

etmeye zorlarsak, bu Hunların sağ kolunu kesmek gibi olacaktır”40 demiĢtir. 

“KardeĢçe” açarak -yani eĢit statüde- Vusunlarla iliĢkileri Hunların bôlgedeki durumlarını 

fevkalade küçültürken, Hanlara da diplomatik ve siyasi yayılmanın kapılarını ardına kadar açmıĢtır. 

Nitekim, Han Vusun kralıyla evlenmesi için bir prenses gôndermiĢ, bôylece, “Hunları Batı müttefik 

devletlerinden ayırmayı”41 planlamıĢtır. Burada Ģu nokta oldukça açıktır: En azından Hunların gücü 

kırılana kadar ve �inlilerin Batı bôlgesi üzerinde kontrolleri pekiĢene kadar, M.�. 1. yüzyılın 

ortalarında, büyük ve küçük güçler arasındaki iliĢkiler yalnızca vergisel olarak tanımlanırdı. �ünkü bu, 

iç iĢlerinde bir ôzerklik sağlarken dıĢ iĢlerinde de bir boyun eğiĢ ve bir itaat derecesine iĢaret 

etmekteydi. Büyük güçler arasındaki iliĢki, diğer taraftan eĢit statülerin karĢılıklı tanınmasına 

dayanmaktaydı. 

Sonuç 

Burada Hunların yükseliĢleri sadece �in üzerindeki etkilerine sınırlandırılmadan bir çok yônüyle 

tarihi bir olgu olarak sunulmuĢtur. Ġlk olarak �in‟in kuzeyinde geliĢen çeĢitli karmaĢık gôçebe 

kültürlerin sunduğu arkeolojik verilere bir gôz gezdirdik. Hepsi genelde bozkır bôlgesinin ekonomik 

geliĢiminin izlerini vermekte ve metallerin kullanılmasının ve tarım ürünlerinin ekildiğini 

kanıtlamaktadır. Metal silahlar, atlar ve savaĢ arabaları buralarda savaĢçı kültürlerin hakim olduğunun 

gôstergeleridir. Ama diğer taraftan, siyasi çevre en azından belli halklar arasında ticareti ve ülke 

dıĢındaki değiĢimleri kontrol etme gibi hususlarda elitlerin ekonomik rolleri askeri liderlik kadar 

ônemliydi. 

Ġkinci olarak, SavaĢan Devletler Dônemi‟nde, orduların muazzam bir biçimde artmıĢ olmasına ve 

M.�. 4. yüzyılda gôçebe bôlgeleri tehdit etmeye baĢladığı zamanlarda �in devletlerinin yayılmasına 
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dikkatleri çektik. �in‟in 221‟de birleĢmesinden sonra, Qin hanedanlığı (M.�. 221-206) Hunların ôzenle 

kurduğu Ordos bôlgesine yônelik büyük ôlçekli iĢgaller baĢlattı. Bu bozkırlarda, kaynaklardan zayıf 

sinyaller aldığımız ama askeri liderliği ve daha fazla merkezileĢmiĢ ve siyasi olarak birleĢmiĢ temeli 

olan Hun komuta yapısının tekrar ôrgütlenmesine iĢaret eden, Mete tarafından yetenekleri sayesinde 

bir mücadele baĢlatılmasına neden oldu. �in‟deki iç savaĢ ve dolayısıyla güneydeki baskının 

azalması Hunlara yardım etmiĢtir. 

Hunlar, daha sonra �in üzerindeki avantajlı ekonomik güçlerini kullanmıĢlar, vergiler Hun 

elitlerine büyük halk konfederasyonları kurmalarına yardımcı olmuĢtur. Hun Devleti‟nin yapısı yeterli 

derecede geliĢmiĢ ve bu bazı bilim adamlarının Hun Ġmparatorluğu hakkında sadece bir kabile 

konfederasyonu yerine, kabile çıkarlarıyla uyarlanmıĢ bir devlet olarak bahsetmelerine yol açmıĢtır. 

�in ve kuzey gôçebeler arasındaki iliĢkiler yoğun diplomatik faaliyet, iki güç arasında anlaĢmalar, 

yôneticilerin eĢitliği ve �in tarafından Hunlara ôdenen vergiler gibi ôzellikler kazanmıĢ farklı bir 

düzleme kaymıĢtır. Hegin siyaseti olarak bilinen bu geliĢme, �in ile gôçebe güçler arasında daha 

sonraları yapılan anlaĢmaların tarihi bir ôncülünü oluĢturmuĢ ve Hunların Ġç Asya tarihine en büyük 

katkılarından biri olarak sayılmıĢtır. 

Hunların yükseliĢi, bozkır gôçmenleri ve �in arasındaki iliĢkilerin boyutunu değiĢtirmekle 

kalmamıĢ, aynı zamanda �in ile Orta Asya‟nın “batı bôlgeleri” arasında olan iliĢkileri de etkilemiĢtir. 

Hanlar ve Hunlar arasındaki rekabet, �in ordularının Orta Asya‟daki Hun liderliğine baĢkaldırmalarına 

yol açtı ki; bu geliĢme sonradan �in medeniyetinin, Yunan ve Hint medeniyetleriyle bağlantılarına ve 

nihayet Avrupa ve Yakın Doğu‟nun Greko-Romen dünyasıyla, Baron von Richthofen‟ın duygusal 

olarak adlandırdığı “Ġpek Yolunun” (Seidenstrassen) açılmasına neden oldu. 
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Yenisey'in Batısındaki Hun Arkeolojik Kalıntıları / Dr. Miklós Érdy [s.720-
728]  
 

AraĢtırmacı / A.B.D 

Bu yazarın “Three Archaeological Links Between the Xiongnu and the Huns” adlı makalesinde 

tartıĢılan üç arkeolojik harita, Uzak Doğu‟daki Xiongnu ile Orta Avrupa‟daki Hunlar arasında tarihsel 

bir süreklilik olduğunu gôsteren üç arkeolojik bağlantı sağlamaktadır. Bunlar, �ince ve Sogdiyanca 

olan ve Asya‟nın doğu ucu ile batı ucunda meydana gelen iki olaya atıfta bulunulan, daha eski üç 

kaynak tarafından da daha ileri düzeyde doğrulanmaktadır. Bunların sonuçlarına dayanarak, ben de 

Xiongnu ile Hunlar arasında bir devamlılığın sôz konusu olduğunu kabul ettim ve bu etnik isimlerin 

biribirinin yerine kullanılabileceğini mülahaza ettim. 

Ancak, bu sonuçlar bütün bilim camiasına tam olarak yayılmamıĢ olabilir ya da bazı bilim 

adamlarını yeterince ikna edememiĢ olabilir. Mesela D. Sinor, 1990‟daki ilmi eserinde1 ve 1997‟deki 

sunuĢunda,2 Xiongnu-Hun tarihsel sürekliliğinin karĢısında yer almıĢtır. Benzer bir Ģekilde, 

Transbaykal bôlgesinde (Dureni, Derestuy) Hun mezarlıklarında kazılar yapmıĢ olan Sergei Miniaev 

de, son zamanlarda bu gôrüĢü paylaĢır duruma gelmiĢtir. New York City‟deki Metropolitan 

Müzesi‟nde,3 15 Ocak 1999 tarihinde yaptığı sunuĢta, Yenisey‟in (Hakasya) batı tarafında Hunlardan 

kalma bazı arkeolojik buluntular olmasına rağmen, onu Hunların burada yaĢamadığı ve bu bôlgeyi 

hiçbir zaman zaptetmediği gôrüĢünü dillendirirken dinledim. Bunun anlamı, aynı zamanda, Xiongnular 

(Asya Hunları) ile Avrupa Hunları arasında bir tarihi süreklilik iliĢkisinin olmadığıdır, yani bunlar hiçbir 

zaman Avrupa‟ya geçmediklerinden, Asya ve Avrupa Hunları aynı halklar olamazlardı. 

Bundan dolayı, her biri bir dizi arkeolojik buluntuya (at gômüleri, taç Ģeklinde baĢlık, kazan) 

dayanarak hazırlanan 3 büyük haritanın sunuĢuna ilaveten, Orta Yenisey Havzası‟nın batı tarafının, 

yani Abakan Stepleri ve bu steplerin yakın çevresinin, Xiongnu gôçü açısından çok kritik ôneme sahip 

olduğu fark edilebilir. Bu sebepledir ki, Batı Sibirya‟da Xiongnu varlığına ait olan baĢka arkeolojik 

verileri sunmanın akıllıca olacağını düĢündüm. Bu amaçla, Xiongnu‟nun batıya doğru ilerlemesini, 

Batı Sibirya ve daha ôtesinin derinliklerinde var olduklarını daha iyi gôsterebilmek için bu makalede 

beĢ ilave buluntu grubunu derledim.4 Bunu yapabilmek için ise, bu makalede, Yenisey ile ĠrtiĢ Nehri 

arasında bulunan 1000 kilometre uzunluğundaki bir alanı inceledim. 

1. Kazan Kulplarının  

Dizaynlarındaki GeliĢme 

Xiongnu ile Hunlar arasında tarihsel bir devamlılığın var olduğunun gôsterilmesine katkıda 

bulunabilecek niteliğe sahip olan Xiongnu tipi kazanların bir diğer unsuru daha vardır. Bu, kazanların 

en karakteristik ôzelliklerinden biri olan kulplarının dizaynındaki geliĢmedir. Batıya doğru ilerledikçe 

bulduğumuz kazan kulplarının dekorasyonlarının tedricen çok daha ôzenle yapıldığını fark ettim. ġekil 
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1, Ordos Nehri‟nden Orta Avrupa‟ya doğru giderken bu geliĢmeyi gôstermektedir. Rakamsal iĢaretler, 

kazanların tek tek tartıĢıldığı tabloları gôstermektedir.5 Kare Ģeklinde olan kulpların dizaynındaki 

geliĢmeler kısaca aĢağıdaki gibi tarif edilebilir: 

Basit düz kulp, 1-3 (Ordos-Suiyuan). 

Noktaları bulunan ikiz baĢ, 4 (Gansu). 

Ġkiz baĢlara eklenen bir kemer üzerinde noktalı dekorasyon, 5 (Jilin). 

Noktalar arasındaki bir sapın üzerinde bulunan topuz, 7 (Transbaykal). 

Noktalı kemer dekorasyonları üzerinde bulunan bir sap üzerinde üç topuz, 8 (Altay). 

Saplar üzerinde beĢ topuz, 9 (Kızıl Adir‟deki Ural Nehri). 

Bir mantar Ģekline dônüĢen topuzlar (Tobolsk, çember kulp, ilüstire edilmemiĢtir). 

Birbirine değmeyen düz mantar dôkümler, 10,11 (Urumçi, Kafkaslar). Kemerin dekorasyonu da 

artık noktalar yerine mantar Ģeklindedir. 

Birbirine değen düz mantar dôkümler, 12 (Kapos Vadisi). Kulpa dôrt mantar ilave edilmiĢtir, 13 

(Tôrtel). 

Kulpun her tarafında iki mantar Ģeklinin dekore ettiği kemer (Varpalota) gôsterilmemiĢtir. 

2. Baykal Gôlü ile ĠrtiĢ Nehri  

Arasındaki Kafes  

ĠĢlemeli Kemer 

Tokaları 

Bu bôlümde, bir Rus araĢtırmacı olan Marianna Devlet‟in ônemli makalesinden seçtiğim 

malzemelerden faydalandım.6 Bu makale, Güney Sibirya bôlgesinin kafes iĢlemeli kemer tokalarıyla 

ilgilidir. Bu makalenin yazıldığı 1983 yılında, Marianna Devlet bu tokaların hangi etnik gruba ait 

olduğunu henüz tespit edememiĢti. O zamandan bu yana, Emma Bunker7 ve Kathy Linduff‟un,8 

Arthur Sackler‟in kolleksiyonundaki bronzlar üzerinde yaptığı tanımlayıcı çalıĢmalar sayesinde, bu 

kemer tokalarının Xiongnu‟ya ait olduğu, artık açıklık kazanmıĢtır. 

Bazıları hayvan baĢları Ģeklinde geometrik kafes tarzındayken, bazıları da çok iyi bilinen hayvan 

sitilindedir. 

Ġkinci grup içinde, karĢı karĢıya gelmiĢ yaklar, dôvüĢen atlar, ejderha baĢlı kurtlara saldıran 
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kaplan, kaplana saldıran yarı aslan yarı kartal bir efsane kuĢu ve yeni olarak da yerel olarak 

geliĢtirilmiĢ uzun kulaklı, yuvarlak burunlu ejderhalar gôrülebilmektedir. Ayrıca pek çok mezarda yeni 

bir cenaze süslemesi olarak bulunan bir kuğu da vardır. 

ġekil 2, çoğu Doğu Liaonong (Xichagou) ve Ordos-Shaanxi bôlgelerine kadar ulaĢan ve iyi 

bilinen Hun ikonografisinin temsillerini gôsteren bu manzaraları gôstermektedir. 

Devlet, Baykal Gôlü‟ne boĢalan Selenga Nehri ile Yenisey‟in batı bôlgesi arasında keĢfettiği bu 

buluntuların bir haritasını çıkardı. Bu haritanın ġekil 3‟te gôsterilen parçası, sadece Devlet tarafından 

konulmuĢ noktaları içermektedir. Noktalar, Selenga ile �ikoy nehirleri arasında, doğu bôlgesi ve 

ôzellikle de Yenisey‟in batısında bulunan kafes Ģeklindeki bronz kemer toka buluntularını 

gôstermektedir. Bu bronzların pek çoğu, yerel olarak geliĢtirilmiĢ yeni yuvarlak burunlu ejderha ve 

kuğu süslemeleri ile birlikte ġekil 2‟de resmedilmiĢtir. Devlet‟in haritası üzerindeki buluntular 

sayıldığında, Yenisey‟in doğu yakasında 16 arkeolojik kazı alanı gôrülebilir. Ayrıca, Minusinsk 

Havzası‟nı da kapsayan bu bôlgedeki pek çok Hun buluntuları da vardır. Kemer tokalarının yapımı 

M.�. 3. yüzyılın sonlarında, yani Mete‟nin saltanatı sırasında baĢlamıĢtır. Netice olarak, Hunların 

Yenisey‟in doğusunda var olduklarına yônelik bir Ģüphe asla duyulmamıĢtır. 

�te yandan, Yenisey‟in batı tarafında 62 kemer tokası bulunmuĢtur. Ġki Hun kazanının 

bulunduğu Uzhur Ģehri yakınlarında çok zengin bir Kosogol hazinesi de bulunmaktadır. Bu kazanların 

ters çevrilmiĢ birisinin altında, pek çok metal süslemeler ve parçaların yanı sıra 30 adet de toka 

bulunmuĢtur. Bunlar Ģimdi Krasnolarsk Müzesi‟ndedir.9 Kosogol‟u yalnızca bir buluntu olarak saysak 

bile, Yenisey‟in batı civarında keĢfedilen 33, doğu tarafında ise sadece 16 buluntu mevcuttur. Batı‟da 

iki kat daha fazla buluntu olması, bu bôlgenin Hunların eline hiçbir zaman geçmediğini düĢünmemize 

imkan bırakmamaktadır. Ayrıca, batı bôlgesinde Hun varlığının olduğuna dair pek çok arkeolojik 

iĢaretler daha vardır. 

3. Yenisey‟in Batı Yakasında  

Hun Tipi Kazanları Resmeden TaĢ Oymaları 

Devlet‟in çalıĢmasından habersiz ve ondan bağımsız olarak, 1996 yılında, Orta Yenisey 

Havzası ve civarındaki taĢ oymacılığının (Petroglyphs) yeniden değerlendirilmesi hakkında bir makale 

yayınladım.10 ġekil 4, bu taĢ oymalarının temel ôzelliklerinin ôzet bir tablosunu vermektedir. 

Maenchen-Helfen, makalesinde bu taĢ oymalarında bulunan insan figürlerinin Mani rahipleri olduğunu 

ifade etmektedir.11 Ancak, Rus bilim adamı Klyashtorniy, bu insan figürlerinin daha çok Nasturi 

rahiplerine benzediğini yazmaktadır.12 Bu sonuçlar, sôz konusu taĢ oymaların, bu dinlerin Sibirya 

bôlgesine ulaĢtığı dônemde, yani M.S. 7-10. yüzyıllar arasında yapıldığı anlamına gelmektedir. 

Ancak, her iki bilim adamı da, taĢ oymalarını ôzetleyen bir tablo olan ġekil 4‟te gôrülebileceği gibi, bu 

oymalar üzerinde bulunan cübbeli insan figürlerine Hun tipi kazanların eĢlik ettiğine dikkat 

etmemiĢlerdir. Yazarın, bu ciltteki diğer bir makalesinde bulunan ġekil 14‟te bu taĢ oymalarından ikisi 

gôsterilmektedir. Ancak, bizim verdiğimiz ġekil 4‟te, alakalı detayların tamamı mevcuttur. 
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Kızıl Kaya‟daki bir taĢ oymasında 9 kazanı gôsteren manzara ortasında bir cübbeli figür 

bulunmaktadır. Cübbeli figürün bir maskesi vardır (KuĢ maskesi) ve dıĢa doğru açılmıĢ Ģekilde 

kaldırdığı elinde 6 parmak sayılabilmektedir (ġekil 4, 6. sıra). Bu yüzden bunun, bir Ģaman resmi 

olduğu düĢünülmektedir. Bu taĢ oymalarında bulunan cübbeli figürler de büyük ihtimalle Hun 

ġamanlarıdır. 

ġekil 4‟ün dôrdüncü yatay sırasındaki Argoa dağı, dôrt cübbeli figürü birlikte gôstermektedir (taĢ 

oymaları üzerinde ise bunlar ayrıdır). Noktalı insan figürleri üzerinde gagalı kuĢ maskeleri ve yerlerde 

sürünen eteğiyle cübbeler gôrülebilmektedir. Uzun etekler kuĢların kuyruklarını temsil etmektedir. 

Hoppal‟ın zengin (çizimli) kitabında, Abakan steplerinde yaĢayan Tatarlar arasında hizmet veren kuğu 

Ģamanların hem arkadan hem de ônden gôrüntüleri bulunmaktadır.13 Bu konu Erdy tarafından da 

tartıĢılarak ilistüre edilmiĢtir.14 Hatto, kuĢtan insana, insandan kuĢa dônüĢebilen kuğu kızlar ve turna 

kızlar hakkında anlatılan bir eski hikayenin izlerini Sibirya‟nın bu bôlgesinde sürmüĢtür.15 Yenisey 

bôlgesinde, ġekil 2‟de gôrüldüğü gibi Hun mezarlarında bronzdan yapılmıĢ kuğu heykelcikleri de 

bulunmaktaydı. Pazırık‟taki 5 nolu kurgan mezar, bir çift doldurulmuĢ büyük kuğu da içermektedir. 

�yle gôzükmektedir ki, yüzyıllar boyunca ġamanizm‟in aktif olduğu bu bôlgede oldukça güçlü bir kuğu 

kültü bulunmaktaydı. 

ġekil 14‟teki (yazarın diğer bir makalesinde) alçak taĢ oyma, Bolshaia Boiarskaia Pisanitza diye 

adlandırılmaktadır. Bu oyma üzerinde 19 kazan resmedilmiĢtir. Bunların üç esas tipi ġekil 4‟te 

gôsterilmiĢtir. Bunların hepsi, bir Hun lou‟su (bir sürü grubu) içinde bir dini bayramı gôsteren manzara 

içine yerleĢtirilmiĢ Hun tipi kazanlardır. Aynı prensip, çadırın (yurt) ya da barakanın bitiĢiğinde bir Hun 

tipi kazanın bulunduğu genel bir manzara içinde keçi çobanının resmedildiği 175 cm uzunluğundaki 

taĢ oymacılığının gôsterildiği ġekil 15‟te (yazarın diğer makalesinde) de gôrülebilir. 

Hepsi birlikte, tamamı Yenisey‟in batı yakasında bulunan, taĢa oyulmuĢ 47 Hun tipi kazan 

buldum. Bunların da haritaları çıkarılmıĢtır. TaĢ oymacılığına ait bu harita, Devlet‟in kemer tokalarına 

dair haritası ile üst üste getirildiğinde, birbirinden bağımsız olarak toplanmıĢ bu veriler arasında 

mükemmel bir uyumun varlığı açıkça gôzlenmektedir. TaĢ oymalar ġekil 3‟te boĢ bırakılmıĢ kareler 

Ģeklinde temsil edilmektedir. Bu sadece sonuçların, yani Yenisey‟in batısında Hun/Xiongnuların uzun 

süre yaĢadığını gôsteren pek çok bronz kemer tokası ve diğer nesnelere ilaveten, bir grup zengin 

Hun/Xiongnu arkeolojik kalıntıları olduğunun doğruluğunu güçlendirir. 

4. Sıdorovka‟da ĠrtiĢ Nehri  

�zerinde Xiongnu Kurgan  

Mezarlığı ve Yenisey‟in  

Batısında Diğer Mezarlıklar 

Sıdorovka 
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Sidorovka‟da ĠrtiĢ Nehri‟nin doğu yakasında, nehre yakın bir yerde çok ônemli bir hôyük 

bulunmaktadır. Matiushchenko ve Tataurova‟nın 1997 yılında basılan kitapları, 19 mezar ile beĢ 

kurganı tasvir etmektedir.16 Sidorovka mezarlığında bulunan ve Xiongnu definlerinin en ônemli tipik 

nesnelerinden oluĢan bir koleksiyon ġekil 5‟te düzenlenmiĢtir. Batı Sibirya‟nın derinliklerinde 

Xiongnuların olduğundan hiç kimse bahsetmek istemese de, bizim, burada bulunan süsleme tiplerinin, 

silahların, kazanların, mücevher kutularının, at eyerlerinin hepsinin Uzak Doğu topraklarında bulunan 

malzemelere aynen benzediğinin altını çizmemiz gerekmektedir. 

ġekil 5‟teki 1. Kurgan da seçmiĢ olduğumuz nesnelerin çoğunun bulunduğu yeri gôstermektedir. 

2. Kurganın 1. Mezarından büyük bir ağaç mücevher kutusu bulunmuĢtur. 

Gôsterilen süslemelerin tümü 1. Kurganın 2. Mezarındandır. Bunların arasında aĢağıdakiler 

bulunmaktadır: 

Turkuaz iĢlemeleri ile bir çift altın kemer tokası. Bunlar, Büyük (deli) Petro‟nun Sibirya altın 

hazinesindeki birkaç altın kemer tokasıyla aynı tiptedir. Sidorovka‟dan olan kemer tokalarının üzerinde 

kurt baĢlı Xiongnu ejderhasını ısırmakta olan iki kaplan resmedilmiĢtir. 

BükülmüĢ gôvdeli kartallarla iki altın falerae (biri gôsterilmiĢtir). 

Kartallar ve boyun Ģekline saldıran kaplan resimleriyle diğer küçük altın plakalar. 

Step benzeri iki altın süsleme de Xiongnu‟nun tipik dizaynlarındandır. 

Sidorovka‟dan bulunan bir çift altın kemer tokası, Orta Asya‟daki dizaynlarla aynı olmakla birlikte 

sadece 4 ilave paralele sahiptir. Bunlardan üçü bronzdan, biri ise yeĢimden yapılmıĢtır. 1. Bir tek 

plakanın yarım parçası Ermitos Müzesi‟nde Andrianova Koleksiyonu‟ndadır. Orijini ise 

bilinmemektedir. 2. Ivolga mezarlığı, 100. Türbe, bir çift bronz kemer tokası.17 3. A. M. Sackler 

Koleksiyonu‟na ait olan tek bronz toka. Orijini bilinmemekle birlikte, içeriğinde bulunan arsenik, güney 

Sibirya kaynaklı olabileceğini gôstermektedir. 4. Hotun Kolleksiyonu‟nda koyu gri-yeĢil renklerdeki 

yeĢim plaka.18 MenĢei bilinmemektedir. Kesinlikle Xiongnu ikonografisinin kemer tokalarında aynen 

gôrülebileceği gibi, Selenga Nehrin‟den (Ivolga) ĠrtiĢ Nehri‟ne (Sidorovka) kadar olan stepler ters 

çevrilmiĢtir. Ben sadece menĢei bilinen iki tanesine atıfta bulunmaktayım. 

Silahlar ve diğer nesneler Kurgan 1‟dendir, kırık olan parça hariç, Kurgan 3‟tendir. ġekil 5‟te 

gôsterilen diğer parçalar Ģunlardır: 

Pek çok üç kanatlı ok baĢı, 

Kemik plakalar, yayın uç palakaları, 

Kısa kılıçlar ve mızrak uçları, 

Atların gômüldüğünü sembolik olarak gôsteren birkaç demir parçası. 
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Kafesli ayaklı olan ikisi Kurgan 1, mezar 2‟den olan (ġekil 5‟te gôsterilmiĢtir) ve kırık olan ôtekisi 

Kurgan 5‟ten olmak üzere üç tane bronz kazan bulunmaktadır. Ayaklı olanlar, menĢeleri Ordos 

stepleri olmakla beraber, sadece Xiongnu dizaynlarında bulunmaktadır. 

Yazarlar, mezarlıkların etnik aidiyetlerini belirlemeye çalıĢmamıĢlardır. Bunları, Scytho-Sibirya 

dünyasına ait parçalar olarak düĢünmüĢlerdir. Bu hôyüğün M.S. 2. ya da 4. yüzyıllara ait olduğunu 

belirlemiĢler ve bunu Sargatska kültürünün geç dônemlerinin bir parçası olarak tespit etmiĢlerdir. 

Sargatska, ĠrtiĢ Nehri‟nin batı tarafında bir nehir olup buralardaki kültüre adını vermiĢtir. Bunker‟in 

analizinde, altın tokaların M.�. 3. yüzyıldan olması gerektiği belirtilmektedir. Eğer, birileri birazcık 

olsun, silahlar ve tôreler gibi Xiongnu kültürel kalıntılarına aĢinaysa, kolayca tanınabilecek pek çok 

ôzellikleriyle bu mezarlığı Xiongnu‟dan baĢka bir Ģeye atfetmelerine imkan yoktur. Bütün 

dekorasyonlar, silahlar ve çanaklar, daha ônce Xiongnu toprakları olan Transbaykal ve Sarı Nehir 

bôlgelerinde ulaĢılanlarla açıkça aynıdır. Sidorovka‟daki mezarlık, Xiongnu sanatının ve 

ikonografisinin pek çok ôzelliğini temsil ettiğinden çalıĢmamız için çok ônemlidir. 

Kokel 

Yenisey‟in batısındaki bir diğer büyük mezarlıktan da bahsedebiliriz. Bu mezarlık, içinde cenaze 

tefriĢatı olarak yapılan bronz kazanların 91 adet toprak taklidi (ġekil 6) ile birlikte diğer ôzellikli 

nesnelerin bulunduğu 475 mezarı ile Tuva‟daki Kôkel‟de bulunmaktadır. Kôkel‟in konumu ġekil 3‟teki 

harita üzerinde gôsterilmektedir. 

Kıdemli bir arkeolog ve kazıların direktôrü olan Sevian Vainstein, büyük Kôkel mezarlığı 

hakkında Ģunları rapor etmektedir: 

“Kôkel‟den silahların ôrnekleri kadar ağaçtan modelleri, değiĢik mutfak eĢyaları ve süslemeler 

sadece Kôkel kabilelerinin materyal kültürlerinin alıĢık olunmadık derecede tam bir resmini 

sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda Orta Asya‟nın bütün „Hun Dünyası‟na ait kabilelerin kültürünü 

değerlendirmek için de ônemli bir kaynak olarak hizmet gôrmektedir. Tuva‟da Kôkel (Siinchyurek) 

kültürüne mensup yeni kabilelerinin ortaya çıkıĢı, Ģüphesiz kültürel ve muhtemelen etnik olarak 

„Hunnu‟ ile irtibatlı bir nüfusun buralara ulaĢmasıyla bağlantılıdır.”19 

Aslında, mezarlıkta bulunan büyük eĢya dizinleriyle tefriĢ edilmiĢ kazıların detaylı arkeolojik 

hesabını incelediğimizde,20 aĢağıda sıraladıklarımız gibi pek çok Hun ôzelliğini gôrebiliriz: 

1. Kôkel mezarlığında bazı mezarlar kurganların (tümsek) altındadır, bazılarını ise gôsterecek 

hiçbir iĢaret bulunmamaktadır. 2. �lüler uzatılarak sırtüstü yatırılırlar. 3. Pek çoğunda sembolik olmak 

üzere, kısmen atlar da gômülmektedir. 4. Mezarların yanlarında odacıklar vardır. 5. Hayvan 

heykelcikleri, bu adet Orta Avrupa içlerine kadar ulaĢmıĢtır. 6. �ç kanatlı ok uçları. 7. Refleks yayları 

ve bu yaylar için kemik plakalar. 8. Dôrt basit bronz kazan. 9. Büyük okçular ve Xiongnu/Hun bronz 

kap kacakları üzerindeki ôzel dekorasyonlarla aynı olan dalga benzeri süslemelerle dekore edilmiĢ 

seramik kap kacaklar. 10. Mezarlıkta, ôzenle kulpları ĢekillendirilmiĢ 92 toprak kazan. ġekil 6‟da her 
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kulp tipi ayrı ayrı gôsterilmektedir. Bu büyük mezarlıkta en üst mertebedeki erkek, 8 adet üç kanatlı ok 

baĢı ile birlikte gômülmüĢtür. Bu kiĢi, aynı zamanda, ġekil 6‟da gôsterildiği gibi, Teletskoe Gôlü 

bôlgesinde bulunan bir bronz kazanın ôzellikle ôzel kulp dizaynı açısından çok yakın bir kopyası olan, 

çok süslenmiĢ bir kazanla birlikte gômülmüĢtür. Bu buluntular buranın bir Hun mezarlığı olduğunu 

gôstermektedir. 

Toprak kazan taklitleri Kiia Nehri‟nin batısındaki Mihailovka ve doğusundaki Shestakovo‟a ve Ob 

nehrinin doğusundaki bir haraç bôlgesi gibi bôlgenin diğer mezarlıklarında da gôrülebilmektedir. 

Minusinks Havzası‟nda ve Altın Asar bôlgesindeki Sir Derya nehri deltasında da toprak kazanların 

kullanıldığı rapor edilmiĢtir.21 ġekil 6‟da gôsterilenlerden ikincisi, Yukarı Kama nehri civarında 

Verkhnii Konets‟te bulunan bir bronz kazanla ônemli ôlçüde benzerliklere sahiptir.22 

Mıhaılovka 

Batı Sibirya‟daki Kemerovo Devlet �niversitesi, �niversite Müzesi‟nde pek çok zengin sergiye 

sahiptir. Hun Dônemi‟ne ayrılan bir bôlümde, bir kôyün 75 hanesinden 12‟sinin büyüleyici bir Ģekilde 

yeniden inĢa edilmiĢ modelleri bulunmaktadır. Bu hôyük, �ulım‟ın bir güney kolu olan Kiia Nehri‟nin 

batı yakasındaki Mihailovka‟dadır. Mihailovka, Mariinsk Ģehrinin güneyinde 40 km uzaklıkta ve 55.8 

kuzey enlemi üzerindedir. Buranın konumu ġekil 3‟te harita üzerinde gôsterilmektedir. Bôlge, 

Achiinsk-Mariinsk bôlgesinde bir ormanlık steptir. Kazılar, bir bayan arkeolog olan Martinova 

tarafından yônetilmekedir ve Martinova bulgularının detaylı bir raporunu yayınlamıĢtır. Martinova, bu 

hôyüğü TaĢtik dôneminden kalma eĢsiz bir arkeolojik kompleks olarak addetmektedir.23 TaĢtik, 

Hunların mevcut olduğu bir dônemdir, M.�. 3. yüzyılda baĢlayarak Tagar devri ile ôrtüĢür ve M.S. 2. 

yüzyıla kadar devam eder. 

Bu kuzey orman steplerinde, yerleĢim birimleri küçük tomruklar kullanılarak inĢa edilmekteydi, 

fakat en ônemli ôzellikleri çevrelerinin, yurtların (çadır) Ģekli gibi, aĢağı yukarı daire Ģeklinde 

olmasıydı. Bunlar temel olarak çok kôĢeli tomruktan yapılmıĢ yurtlardı. Bazı birimlerin fotoğrafları 

ġekil 7‟de gôrülebilir. Kôyün bulunduğu Kiia Nehri‟nin batı yakasında büyük bir tesadüf eseri, 1,5 

kilometre uzaklıkta 11 kurganlı bir mezarlık bulunmaktadır. Bu kurganlar, tümsekleri altında 3 ila 11 

arasında mezar bulundurmaktadırlar. 

Kôy, Kiia nehrinin düz bir taraçası üzerine inĢa edilmiĢtir. Bu taraçanın yüzeyi ôylesine düzdü ki, 

tomrukların yataylıkları, h�l� yuvarlak evleri neredeyse ayırıyormuĢcasına gôrülebilir, bu evlerin 

dıĢarıya fırlamıĢ gibi gôrünen bir de giriĢleri bulunmaktaydı. Aynı zamanda, duvarı desteklemekte 

kullanılan dikey destek kiriĢleri için kullanılan dikey delikler h�l� fark edilebilmektedir. Bu deliklerin 

ônemli bir kısmı h�l� ağaç direklerin kalıntılarını barındırmaktadır, bôylece inĢaat modu için bir delil 

sağlayarak müzenin bu kôyü yeniden inĢa etmesini mümkün kılmıĢtır. Bahsettiğimiz gibi, �niversite 

Müzesi, kôyün yeniden inĢa edilmiĢ haline, Hun Dônemi bôlümünde ev sahipliği yapmaktadır. 

Aslında, mezarlıktaki arkeolojik buluntuları gôzden geçirdiğimizde, aĢağıda sıraladığımız pek çok Hun 

ôzelliğini gôreceğiz: 
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1. Ağaç tomruklar oyularak yapılmıĢ ahĢap tabutlar içinde sırtüstü uzatılmıĢ Ģekilde 

gômülmekteydiler. Bu tek tabutlar içindeki ôlüler çocuklardı ve bunlar daha sonra kurganların 

tümsekleri içine gômülmekteydiler. 

2. Tomruktan yapılmıĢ geniĢ defin odalarının ortalama ebatları 7x7 metreydi. Bu defin çukurları 

3 ila 11 arasında ôlüye ev sahipliği yapmaktaydı. Büyük odaların kôĢeleri sınır noktalarına doğru 

yônlendirilmekteydi. 

3. Büyük defin çukurlarının bazıları, 1 m yüksekliğinde ve 1,5 m geniĢliğinde geniĢ dikdôrtgen 

yassı taĢlarla kaplanmaktaydı. Bunların malzemeleri kumtaĢı ya da kireçtaĢı idi. Bu malzemeler 

çevrede bulunmadığından 25-30 kilometre uzaktan getirilmek zorundaydı. 

4. Transbaykalya ve Kuzey Moğolistan‟dakilerinin (3. ve 4. kurganlar) aksine, bir geniĢ taĢ 

toprağın üstünde defin alanını belli etmekteydi. 

5. Kurgan 2‟de küçük bir at heykelciği bulundu, bu genellikle ta Avrupa içlerine kadar ulaĢmıĢ 

olan bir Hun defin tôresi gereği yapılmaktaydı. 

6. 11 defini barındıran Kurgan 2‟de ayrıca bir Hun tipi refleks yayının kemik plakası ve 

sadakların diğer kemik plakaları da bulunmaktaydı. 

7. Kurgan 11‟de bulunan kalıntılar arasında aĢık kemiği ile oynanan bir oyun için parçalar da 

bulunmaktadır. 

8. GômülmüĢ olan cesede Hun tipi bronz kazanların taklidi olan pek çok ôzellikli toprak kazan 

da eĢlik etmekteydi. Her kurganda birçok toprak kazan bulunmaktaydı. Bunların çoğunun yüzeyleri 

baskılarla, dalgalı çizgilerle dekore edilmiĢken, diğerleri desensizdir. 4., 8., ve 11., kurganlarda olduğu 

gibi bronz prototiplerine benzetilerek ôzenle dizayn edilmiĢ kulpları olan çok sayıda seramik kazan da 

bulunmaktadır. Hepsi de geniĢ Hun tipi ayaklara sahiptir. 

9. Son olarak tartıĢılmayı bekleyen, kurganlardaki bireysel kalıntılardır. Kalıntılar arasında 3., 4., 

5. ve 11. Kurganlarda not edilmiĢ olan yakılmıĢ kemikler vardır, fakat diğerleri de bunlara 

benzemektedir. Kemikler insan büyüklüğünde bir yüzeye yayılmıĢtır ya da genellikle kırık bir seramik 

kazanın bitiĢiğindeki bir yığın içindedir. Hunların ôlülerini yakıp yakmadıkları ise h�l� tam olarak 

çôzümlenmemiĢ bir sorudur. Istvan Bona, mezarların bazılarında ateĢ iĢaretleri gôrülse de, en 

azından Avrupa‟da Hunların cesetlerini yakmadıklarını sôylemektedir. Bona, “Hunların ôlülerini 

yaktıklarına dair bir kayıda sahip değiliz” demektedir.”24 1998‟de ziyaret ettiğim, Batı Sibirya‟da 

Kemerovo yakınlarındaki Tom Nehri‟nin üzerinde bulunan Tomskaia Pisanitsa Müzesi‟nde yüzyıllar 

boyunca uygulanmıĢ olan defin uygulamaları sergisinde bu gôrüĢe muhalif kanıtlar bulunmaktadır. 

Buranın direktôrü G. S. Martinova‟dır. BeĢ defin tipi arasında (Tagar ôncesi zamanlardan Türk 

dônemine kadar), tıpkı Mikailova‟daki bir kurgan zemininde olduğu gibi, toprak kap kacakların ve 

seramik çômlek parçalarının bitiĢiğinde insan kemiklerinden oluĢmuĢ yığınlarıyla çoklu bir defin 
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manzarası vardır. �ektiğim fotoğraf için aldığım notta, “Hunlara ait yanmıĢ kemik grupları M.�. 2. 

yüzyıl-M.S. 4. yüzyıl” demiĢim. YetiĢkinlerin cesetleri yakılırken, çocuklarınkilerin ise yakılmayıp tahta 

tabutlar içine defnedildiklerini de not etmemiz gerekir. 

Bu sorunlara yônelik benim yorumum Ģudur, ôlülerin yakılmasına yônelik bir adetin, 

tomruklardan yapılma yurtların da gôsterdiği gibi, bol miktarda ağacın bulunduğu Achinsk-Mariinsk 

ormanlık steplerinde, sınırlı bir bôlgede, geliĢtirilmiĢ olma ihtimali bulunmaktadır. Ancak, yine de 

Bona‟nın ifade ettiği gibi, Hunları ôlülerini yakan bir halk olarak nitelendiremeyiz. Bu makalede 

incelediğim bôlgede bile, ĠrtiĢ üzerindeki Sidorovka‟da ya da Kôkel‟deki 475 mezarın bulunduğu büyük 

mezarlıkta, altın iĢlemeleri ile birlikte kutuların içinde yetiĢkinlerin kurgan defni bulunmaktadır. Orta 

Avrasya boyunca, pek çok, kısmi at defni ve taç Ģeklinde altın baĢlıkla birlikte defin bulunmaktadır. 

Eğer analizimiz doğru ve Mihailovka da Hun idi ise, ôlülerin yakılması sadece lokal bir uygulamadır. 

Sonuç olarak, Sidorovka ve Kôkel, Hun/Xiongnu mezarlıklarıdır. Mihailovka‟nın da Hun/Xiongnu 

mezarlığı olduğuna dair pek çok gôsterge vardır. �zellikle cenaze için büyük sayılarda toprak 

kazanlar kullanılmasından dolayı, ġestakova‟nın h�l� büyük bir dikkate ve analiz edilmeye ihtiyacı 

vardır, çünkü bazı Hun ôzellikleri taĢımaktadır. 

ġestakovo Hun Etkilerini 

Gôsteriyor 

Kiia nehrinin doğu yakasında, yani batı yakasındaki Mihailkova‟nın karĢısında, 10 kurgandan 

oluĢan bir mezarlık ortaya çıkarılmıĢtır.25 Yazarlar, bu mezarlığın tarihini M.�. 3. yüzyılın sonları ve 

M.�. 1. yüzyıl olarak belirlemiĢlerdir ve bu dônemin Tagarların son dônemi ile TaĢtik kültürleri 

arasında bir geçiĢ dônemi olduğuna iĢaret etmiĢlerdir. Bu geçiĢ dôneminin (M.�. 1. yüzyıldan 2. 

yüzyıla kadar) doğası, ôlüleri sanki hayattaymıĢ gibi gôsteren toprak maskelerle karakterize 

edilmektedir. Yazarlar, hôyüğün geçiĢsel doğasına vurgu yapmakla birlikte, herhangi bir etnik kimlik 

belirleme giriĢiminde bulunmuyorlar ve daha fazla ve mükemmel araĢtırmaya ihtiyaç duyduklarını 

sôylemekle yetiniyorlar. Bu yazarlar sadece, ġestakovo‟nun ormanlık step bôlgesinde hayvancılık 

yapan bir nüfusla karıĢarak oluĢmuĢ bir tarım nüfusuna ait bir site olduğu sonucuna varabilmiĢlerdir. 

Yazarlar, ôzetlerinde “toprağa Ģekil vermek suretiyle oluĢturulmuĢ…. bir parça bolluğu”nu not 

etmektedirler. 

YayınlanmıĢ malzemelerin detaylı bir incelemesi, bazıları güçlü bir Hun kültürel nüfuzuyla uyum 

içinde olacak olan, bazı gôzlemlere imkan tanıyacaktır. 

10 kurganın altında 1‟den 4‟e kadar olan geniĢ ve ayrı defin çukurları bulunmaktadır. �ukurlar 

30‟a varan sayıda insan bedenini barındırmaktadır. Bu cesetler, bir savaĢta ya da Kurgan 4 ve 5‟te 

(yaklaĢık M.�. 2. yüzyıl) olduğu gibi bir felakette aynı anda ôlmüĢler gibi yan yana yatırılmıĢlardır. 

Kurgan 3‟te (M.�. 3. yüzyıl), altı insan kalıntısı arasında iki atın defnedildiği gôrülmektedir. Bunun bir 

Hun tipi defin olup olmadığı bilinmemektedir. Kurgan 3‟te üç adet üç kanatlı ok baĢı (dôrdüncüsü ise 
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ıslıkçı tipindedir) ve bunlara ilaveten iki at parçası ve bir üzengi olmasına rağmen, mezarlarda Hunları 

karakterize eden ônemli bir unsur ve dekorasyon bulunmamaktadır. 

En beklenmedik olan, tıpkı Kôkel ya da Mihailovka‟daki mezarlıkta bulunanlara benzeyen Hun 

tipi 182 seramik kazanın varlığı olmuĢtur. Ancak burada, yani ġestakova‟da, gelenek biraz fazla 

abartılmıĢ ve insan iskeletinden çok kazan konulmuĢtur. Yazarlar, kendi kayıtlarında insanlara dair bir 

hesap vermemektedir. Sadece seramik kap kacakların sayısı 181 olarak gôsterilmektedir. Ağır 

ayakları ve iĢlenmiĢ kulplarıyla kazanlar tamamen Hun tipidirler (Kurgan 2 ve 10‟da). Kendileri etnik 

olarak Hun olmasalar bile ġestakovo halkının, Güçlü bir Ģekilde Hun kültürünün etkisi altında 

kaldığına dair Ģüphe yoktur. Ayrıca, seramikten yapılma kulpsuz kab kacaklar ve bazılarının 

kenarlarında yukarıya doğru kıvrılmıĢ kulpları bulunmaktadır. Bunlara ilaveten, kenarlarındaki 

kulaklarıyla toprak kaplar gibi Ģekil verilmiĢ küçük fincanlar da bulunmaktadır. �zetle, farklı bir yerel 

halk üzerinde, enteresan bir Hun kültürel nüfuzunu gôstermek istemekteyim. Bu toprak kazanların 

hiçbiri Scythianların bronz kap kacakları ile mesela tamamen kendi karakteristikleri olan 

Sakalarınkiyle herhangi bir benzerliğe sahip değildir.26 

5. BalkaĢ Gôlü Bôlgesinde  

Yazılı �in Kaynakları ile  

Arkeolojik Buluntuların  

Ġrtibatı (M.S. II. Yüzyıl) 

M.S. 91 tarihi, Kuzey Xiongnu tarihinde, dôrt yônden birden gelen çevrelerindeki dôrt gôçer 

düĢmanın ezici bir yenilgisinden kaçmak için kendi memleketlerini terk ettikleri bir yıldır. Bu yenilgiden 

ônce, tarihlerinde M.S. 85 yılından beri diğer yenilgiler de vardı. Ġç çatıĢmalar, maddi zorlukların 

üstesinden gelmek güç olduğundan yaĢanan büyük çaplı firarlar, salgın hastalıklar, çekirge istilası ve 

açlığın da dahil olduğu, 70‟li yıllar boyunca yaĢanan olaylar bu kôtü kaderin sorumlusuydu.27 

Cambridge‟de �in Tarihi Kürsüsü‟nden “Hanların Uluslararası ĠliĢkileri” hakkında bir bôlümün yazarı 

olan Yü Yingshi Ģunları yazmaktadır:28 

“Bütün taraflardan kuĢatılan Kuzey Shanyu, konumunu koruyamadı ve batıya kaçtı.” Yazar Hou 

Han Shu 89 p. 2950‟ye atıfta bulunmaktadır. BaĢka detaylar bir sonraki alıntıda verilmektedir: “91‟de 

daha batıya Ġli Vadisi‟ne gôç eden Kuzey Xiongnu milletinden geriye bir Ģey kalmadı ve bunların DıĢ 

Moğolistan ve Orta Asya üzerindeki hakimiyetleri sona erdi”. Yazar burada da tekrar Hou Han Shu 89 

p. 2951‟e atıfta bulunmakta ve ayrıca Ch‟i Ssa-ha (1977) ve Hsiao Chih-hsing (1978) tarafından 

yapılan “Kuzey Hsiung-nu‟nun batıya gôçü” üzerine iki çalıĢmaya da gôndermelerde bulunmaktadır. 

Birkaç yıl sonra, bu yazar tarafından “Hsiung-nu” üzerine yazılan bir baĢka bôlümde, Hou Han 

Shu‟nun (119: 5a) bir baĢka metninden alıntılar yapılmaktadır, “Shanyu konumunu artık daha fazla 

elinde tutamadı ve bu yüzden çok uzak diyarlara kaçtı.” Ayrıca Ģunu yazmaktadır:29 “Kuzey Hsiung-

nu 107 ve 213 yılları arasında Batı bôlgelerine kısa bir süre için geri geldi…” 
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Aslında, Xiongnu ilk olarak Liaoning bôlgesinden kuzeye doğru çekildi, burada bu halkın bir 

kısmını oluĢturan 100.000 yurttan oluĢan bir kesim geri çekilenlere katılmadı ve Xianbei ile birleĢti. Bu 

olaydan sonra, Xiaongnu yônünü Ġli Nehri Vadisi‟ne çevirdi. TianĢen‟den kaynaklanan bu nehir 

doğuya doğru akıp, sonra keskin bir Ģekilde ters yône dônerek BalkaĢ Gôlü‟nün güneyindeki düzlüğe 

ulaĢmaktadır. Burada, bu nehir, uzatılarak geniĢletilmiĢ bir gôl oluĢturmaktadır ki, bugün bu Kapçagay 

Rezervuarı‟dır. Kuzeye dôndüğünde birçok kollara ayrılmakta ve BalkaĢ Gôlü‟ne dôkülmektedir; 

bôylece Yedi Nehir Bôlgesi‟ni yani günümüzün Semirechye‟sini oluĢturmaktadır. Bôlge hayvan 

yetitiriciliği için idealdir. Bu bôlge yeni Xiongnu gücünün üssü oldu ve buradan yeniden �in‟e 

saldırılara baĢlayarak, Tarım Havzası‟nın tamamını, daha ônemlisi tüm Batı Bôlgelerini yeniden elde 

etmeyi baĢardılar. Tarım Havzası, M.S. 107-123 yıları arasında Xiongnu mülkiyetindeydi, ancak 

�inliler bunları hile ile yenilgiye uğrattığından, bu toprakları yeniden �inlilere kaptırdılar. 

6. Sonuç 

Bizim bakıĢ açımızdan en ônemli olan Ģey, yazarın elinizdeki kitaptaki diğer makalesinde 

bulunan üç esas arkeolojik haritanın her birinin, BalkaĢ Gôlü ya da Ġli Nehri boyunca buluntulara sahip 

olmasıdır. Bunları gôzden geçirdiğimizde Ģunları gôrürüz: 

1. Ġli‟nin bir haraç bôlgesi olan Künes nehri vadisindeki Xinyuan kasabasındaki (Sincan) bir 

bronz kazan.30 

2. Biri BalkaĢ‟ın batısındaki �uluk Tau‟dan (hôyük 2.4) ve diğeri gôlün kuzey yakasındaki 

Kanattas‟tan olan iki Hun altın kadın baĢlığı (hôyük 2.5, her ikisi de yazarın diğer makalesindeki ġekil 

9‟da). 

3. Atların bir kısmının gômüldüğüne dair haritaya gelince, bir Hun kadının iki genç çocuğu ile 

birlikte gômüldüğü mezar yine Kanattas‟tadır (hôyük 3.8. Erdy‟nin diğer makalesindeki ġekil 8‟de) ve 

bir Hun kraliçesinin taĢ levhalarla kaplanan geniĢ bir mezar içine gômüldüğü Kara Ağaç (Hôyük 3.9). 

Kara Ağaç, BalkaĢ‟ın kuzeyinde, Akmolinsk civarında bir hôyüktür ve burada tam bir at defini 

mevcuttur, ancak kafatası ve arka ayakları atın derisi içinde kalmıĢtır. 

Ġli Vadisi‟nin yeniden konumlandırılmasında �in kaynakları referans alınsa da, Ġli BalkaĢ Gôlü 

bôlgesinin arkeolojik buluntuları, ôzünde, Orta Avrupa‟ya kadar ulaĢan daha batıdaki buluntular ile 

tamamen aynıdır. Bu yeni güç üssünden yola çıkan Hunlar, �inlilerden her iki ulus için de hayati 

ônemi haiz Tarım Havzası‟nı aldılar. 

Hun arkeolojik buluntuları ve Ģimdi geniĢ Orta Asya toprakları üzerinde bulunan etnik kimlikleri 

gôstermekte olan �in kaynakları ile çok güçlü bir bağ bulunmaktadır. Bu bôlgenin doğu ucunda, Sogd 

harfleri, batı ucunda da Wei Shu ve Wei Lueh, Xiongnu Hun sürekliliğini gôstermektedir. 

Bôylece, üç harita üzerinde temel arkeolojik bağlantılar gôsterilmekte ve bu Erdy‟nin diğer 

makalesinde sunulan üç eski kaynak tarafından doğrulanmaktadır, bu bağlar ayrıca bu makalede 
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tartıĢılan materyaller tarafından da güçlü Ģekilde desteklenmektedir. Ġlave destekleyici materyaller 

aĢağıdaki kalemleri içermektedir:1. Batı‟ya doğru gittikçe kazan kulplarının dizaynlarında gôrülen 

tedrici stilistik geliĢme. 

2. Yenisey‟in batı yakasında çok sayıda kemer tokaları ve petroglifler. 

3. ĠrtiĢ yakınlarındaki Sidorovka kurgan mezarlığında Hun tarzı altın kemer tokaları ve diğer altın 

süslemeler. 

4. Yenisey‟in batısında Hun tarzı buluntular ve mezarlıklar (Kokel, Mihailovka). 

5. BalkaĢ Gôlü bôlgesinde �in kaynakları ile çok sayıda arkeolojik buluntular arasındaki 

bağlantı. 

Bundan dolayı, benim Xiongnu-Hun tarihsel sürekliliğini kabul etmemden baĢka bir alternatif 

bulunmamaktadır. Bu arkeolojik buluntularla, Sogdca ve �ince yazılmıĢ eski yazılı kaynaklar 

arasındaki çok yônlü anlaĢmayı iptal edebilecek, bugüne kadar bilinmeyen, bir bilgi ya da verinin 

ortaya çıkarılabileceğini hayal etmekte bile güçlük çekiyorum. 
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I-Ġ Chih-Ġ / I-Ġ-Fa-Ġ ve "BeĢ Tuzak" (Çinlilerin Hunları Yıkmak Ġçin 
Uyguladıkları Temel Stratejiler) / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tezcan [s.729-742] 

Atatürk �niversitesi K�zım Karabekir Eğitim Fakültesi / Türkiye 

  Hocam Merhum 

Prof. Dr. Bahaeddin �GEL‟in 

Aziz Hatırasına… 

 

Tarih boyunca gerek Orta Asya‟da, gerekse Batı‟da kurulmuĢ Türk veya genel olarak “gôçebe” 

kavimlere karĢı yerleĢik kavim ve milletlerin uyguladıkları zayıflatma, yıkma ve assimile etme 

politikaları hep aynı olmuĢtur. Bu politikaları doğuda �in, batıda Ġran, daha batıda ise Roma ve Bizans 

değiĢik isimlerle, farklı Türk boylarına ama hep aynı Ģekillerde uygulamıĢlardır. Hemen belirtmek 

gerekir ki, aĢağıda da gôrüleceği gibi, bu politikalar, değiĢik uygulama Ģekilleriyle ve çağa uydurulmak 

suretiyle, günümüzde bile aynıyla gerek Türkiye‟ye, gerekse “geliĢmekte” olan siyaseten ve iktisaden 

zayıf devletlere h�l� tatbik edilmektedir. Sonuç, gôçebeler ve zayıflar aleyhine hep “hüsran”, 

yerleĢikler ve teorisyenler adına ise tam bir “baĢarı”dır. 

Asya‟da M.�. III. yy. sonunda kurulan Hsiung-nu (Hun) Ġmparatorluğu, Asya‟da gôçebeler 

tarafından kurulan ve tarihin “devlet” olarak kaydettiği ilk siyasî kuruluĢtur. O zamana kadar güçlü ve 

merkezî bir tehditle karĢılaĢmamıĢ olan �in, Hsiung-nular ile birlikte, komĢularını, gôçebeleri alt etmek 

için artık sistemli bir çalıĢma içine girmiĢ; bu konuda birçok bilgin değiĢik teoriler geliĢtirmiĢler, bu 

teoriler, uygulanabilirlikleri ôlçüsünde tarih boyunca bütün gôçebelere zamanın Ģartları da dikkate 

alınmak suretiyle tatbik edilmiĢtir. Bu çalıĢmamızda biz, Hsiung-nu Ġmparatorluğu‟nun M.�.‟ki 

dônemlerinde �in‟in Ġlk Han Sül�lesi (M.�. 206-M.S. 24) zamanında yaĢamıĢ olan Chia I, Ch‟ao Tso 

ve Tung Chung-shu gibi teorisyenler ve bunlar tarafından geliĢtirilen Hsiung-nuları yıkma politikaları 

üzerinde duracağız. 

1. Ho-ch‟in AnlaĢması (M.�. 198) 

M.�. III.yy. sonunda Orta Asya‟da “eli ok ve yay tutan bütün kavimleri” bir devlet çatısı altında 

toplayan ve hepsini “tek bir aile halinde birleĢtiren”, kısacası “Hun” yapan Mao-tun, M.�. 198 yılında 

�in‟deki Han Sül�lesi ile de Ho-ch‟in AnlaĢması‟nı imzalamıĢtı. BaĢlangıçta oldukça basit Ģartlardan 

oluĢan Ho-ch‟in AnlaĢması‟nın temel maddeleri dôrt madde halinde Ģôyle ôzetlenebilir: 1. Shan-yü ile 

evlenmek için �inli bir prenses gônderilecek; 2. �inliler, Hsiung-nulara her birinin miktarı ônceden 

tespit edilmiĢ olarak: Para yardımı, ipek, Ģarap, pirinç ve baĢka yiyecek maddelerinden oluĢan yıllık 

ôdemelerde bulunacaklar ve bunu da yılda birkaç defa tekrarlayacaklar; 3. Han Sül�lesi ile Hsiung-

nular iki eĢit (“kardeĢ”) devlet sayılacaklar; 4. �in Seddi, Hanlar ile Hsiung-nular arasında sınır 
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olacak.2 “T‟ien-tzu” (Gôk‟ün Oğlu) olan �in imparatoru ve “Chung-kuo” (Dünyanın merkezindeki/Orta 

Krallık) anlayıĢındaki �in için bu anlaĢma, yüz kızartıcı, aĢağılayıcı bir Ģeydi. Bu anlaĢmaya rağmen 

Hunlar, bilhassa sınır boylarında anlaĢmayı zaman zaman ihlal ederek akınlarda bulunuyorlar, �in 

Seddi güneyine de geçerek sınır boylarını yağmalıyorlardı; bu durumda anlaĢma, güçlü devlet olan 

Hsiung-nular lehine Ģartları daha da ağırlaĢtırılarak ve her seferinde bir Ģeyler kazanılarak, �inliler 

aleyhine ise bir Ģeyler kaybedilerek yeniden imzalanıyordu. 

Bu anlaĢmayla Hsiung-nu Shan-yüsünün aslında iki temel hedefi vardı: �ncelikle ve en etkili 

olanı, Hunların “siyasî elit tabakasını” beslemek ve ôdüllendirmek için kullanılacak olan doğrudan 

yardım kazanmak; shan-yü, bu maksadına eriĢtikten bir süre sonra, üzerinde durduğu asıl gayeyi 

biraz değiĢtirmiĢ, bu defa, sınır boylarında oturan alel�de gôçebe halkın da ihtiyaçlarının sağlanması 

ve sınır pazar yerlerinde ticaret yapmalarına izin vermesi için Han Sül�lesi sarayından istekte 

bulunmaya baĢlamıĢtı3 ki bu, aĢağıda Chia I‟nin sınır Pazar yerlerinin açılması ile ilgili teklifinde ele 

alınacaktır. 

Ho-ch‟in AnlaĢması‟nin, Wu-ti (M.�. 140-87) imparator olmasının ilk senelerine kadar devam 

etmiĢ ve bu müddet zarfında M.�.135 tarihine kadar 10 kezden fazla imzalanmıĢtı.4 Wu-ti, esaslı bir 

değiĢiklik yapıncaya kadar “Ho-ch‟in politikasının barbar5 hastalığına hiçbir Ģekilde ilaç olmadığı 

defaatle isbatlanmıĢtı.”6 Ho-ch‟in AnlaĢması‟nın “artan fiyatı ve azalan tesiri” karĢısında savunmadan 

saldırıya geçmek, Hsiung-nu tehdidini bir defada ve tamamen defetmek için �in‟in, politikasını 

değiĢtirmeğe karar vermesi kaçınılmaz gôrünüyordu.7 

Mao-tun‟un M.�. 174 yılında ôlümünden sonra yerine geçen oğlu Lao-shang Shan-yü 

zamanında ise Ģartlar �in için daha ağırlaĢmıĢtı; üstelik M.�. 160‟lı yıllarda �in‟den gelen �inli bir 

vezir, Chung-hang Yüeh, Hunları �in kültürünün tehlikeli yônlerine karĢı uyarıyor, ona her gün 

tavsiyelerde bulunuyordu. 

2. Vezir Chung-hang 

Yüeh‟nin Tavsiyeleri 

�in‟den Ġmparator‟un emriyle M.�. 169 yılında kendilerine elçi olarak gelen ve ülkesine geri 

dônmeyerek Hun hükümdarına (Shan-yü) hemen her hususta hizmet etmeyi bir vazife bilen Chung-

hang Yüeh‟nin tavsiyeleri ana baĢlıklarla Ģôyledir: 1. “Hunların bütün nüfusu, �in‟in bir eyaletinin 

nüfusu kadar bile etmez.” �in nüfusu Hun nüfusundan daha fazla olduğu için �in daha güçlüdür. 2. 

Hunların gücü, onların yiyecek ve giyeceklerinin �inlilerinkinden farklı olmasında yatmaktadır. 

�inlilerin elbise ve yiyecekleri ise Hunlarınki kadar iyi değildir; bu sebeple ipekten yapılmıĢ �in 

giyeceklerine, Ģarap, pirinç ve baĢka türden �in yiyeceklerine kendinizi kaptırarak onlara bağlanmak, 

�in‟in iktis�dî tesiri altına girmek doğru değildir. Sizin keçeden veya deriden yapılmıĢ pantolon, ceket 

gibi giyecekleriniz; yoğurt, süt, ayran ve kımız gibi içecekleriniz daha iyidir. 3. Hun hükümdarı, �in 

imparatorundan daha güçlü ve daha büyük olduğunu gôstermek için mektup ve mühürlerini 

onlarınkinden daha uzun ve daha geniĢ yaptırmalı; mektup yazarken kullandığı unvan ve hitaplar 



  1118 

�in‟dekinden daha gururlu bir ifade ile kaleme alınmalıdır.8 

ĠĢte bütün bu siyasî, iktisadî ve psikolojik Ģartlar karĢısında �in, Hunlara karĢı koyabilmek için 

yeni stratejiler geliĢtirmek zorunda kalmıĢtı. 

3. Chia I (M.�. 201-169) 

Han Sül�lesi‟nin ônde gelen devlet adamlarından olan Chia I‟nin ôlümünden sonra çok ônemli 

birçok tarihî eser kaleme alınmıĢtır. Onun eserleri �in edebiyatının en ônemli ôrnekleri arasında 

sayılmaktadır.9 Ġmparatorluğun çağdaĢ durumunu yükseltmek ve yapısını kuvvetlendirmek isteyen 

Chia I, kralların gücünü indirmek de dahil bazı ônemli hususlarda Ġmparator‟a sert tedbirler alınmasını 

tavsiye eden, ancak baĢarılı biri olarak nitelendirilemeyecek bir devlet adamı idi. Sağlığında gerçek 

değeri takdir edilemeyen erdemli bir devlet adamı ôrneği sergileyen Chia I, �in tarihinde bir efsane 

olmuĢtu. Ahl�kî ve ictim�î anlayıĢları itibariyle Konfüçyanist sayılmıĢ, hatta, Konfüçyus‟un fikirlerine 

aykırı hareket eden ônceki Ch‟in Sül�lesi‟nin baĢarısızlıkları hususunda “Kuo Ch‟in-lun” (Ch‟in 

Devleti‟nin YanlıĢları) adıyla bir eser kalem almıĢtır.10 Siyasî fikirleri itibariyle Chia I, “Ġmparatorluğun 

prensipleri Ch‟in Sül�lesi‟nin ôrnekleri ve müesseselerine dayandığı durumlarda”, devletin 

prensiplerinin sadık bir müdafii idi. Onun Ch‟in politikalarını tenkit etmesi, daha ônceki devlet adamları 

ve meĢhur Ch‟in imparatoru Shih Huang-ti‟nin politikalarını ve hedeflerini eleĢtirmekten ziyade, 

“prensiplerini uygularken insanların baĢarısızlıklarını gôstermek, Han Sül�lesi yôneticilerini, 

hatalarından nasıl kaçınacakları hususunda uyarmak”tan kaynaklanıyordu.  

Chia I, Ch‟in idarecilerinin baĢarısız olmalarının sebebini, Konfüçyus ile gelen ahl�kî ideallerden 

vazgeçilmesinde arıyordu. Ona gôre, idareciler, Ch‟in Sül�lesi‟nin yıkılmasına sebep olan ifratlardan 

sakınmalıydılar.11 Chia I‟nin kendisi de, Ġmparator Wen-ti‟yi, �in prenslerini eğitmek için Konfüçyanist 

�limleri kullanması için teĢvik ederek, Konfüçyanist ôğretinin bôylece ileride Han Sül�lesi‟nin 

imparatorları üzerinde kuvvetli bir tesir elde edeceğini sôylemiĢti.12 

Chia I, henüz daha 20 yaĢlarındayken Ġmparator Wen-ti tarafından davet edilerek kendisine 

�limlik gôrevi verildiğinde saraydaki en genç bilgindi. Ġmparator ne zaman bir ferman yayınlayacak 

olsa bunun taslağı, tartıĢma için bilginlerin gôrüĢlerine sunulurdu; genellikle yaĢlılar, tek bir kelime 

sôyleyemezken Chia I, sarayda, Ġmparator‟un soruları karĢısında, büyüklerin sôylemek isteyip de 

ifade edemedikleri her Ģeye tam bir bilgelikle cevap veriyordu. �ok geçmeden diğer �limler, Chia I‟nin 

kabiliyetiyle yarıĢamayacaklarını fark ettiler. Ġmparator ise ondan son derece memnun olduğu için 

kendisini hızla ilerletmiĢ, bir yıl gibi kısa bir zaman zarfında onu saray danıĢmanı mevkiine 

çıkarmıĢtı.13 

Bununla beraber Chia I, kendisinin daha büyük bir devlet memuriyetine gelmesine muhtemelen 

rakipleri engel oldukları için, Han Sül�lesi sarayında üst rütbeli bir danıĢmandan yukarıya 

çıkamamıĢtı.14 Saraydaki gôrevinden uzaklaĢtırıldıktan sonra bir gün Ġmparator Wen-ti, “manevî 

varlıklar”ın tabiatı hakkında kenisine bir Ģeyler sorduğunda Chia I, bu sorulara teferruatlı cevaplar 

vermiĢti. Chia I‟yi yolladıktan sonra Ġmparator, “Usta Chia (I)‟yı uzun bir zamandır gôrmemiĢtim. Ben, 
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ondan daha fazla Ģey bildiğimi düĢünürdüm, ama Ģimdi gôrüyorum ki onunla boy ôlçüĢemem.”15 Chia 

I‟nin kısa bir süre sonra Ġmparator Wen-ti‟nin en küçük oğlu olan Liang Kralı Huai‟in baĢ mürebbisi 

vazifesine atanmıĢtı. Bu tayininden bir kaç yıl sonra Kral, bir gün at sürerken attan düĢüp ôldü. Chia I 

de, mürebbilik gôrevini yerine getirmede baĢarısız olduğunu gôrerek utandı ve bu acı içerisinde bir yıl 

sonra intihar etti; Chia I bôylece büyük bir devlet memuriyetine bile atanamadan 33 yaĢında hayata 

veda etmiĢti.16 Ancak kendisinden sonra torunları, Ġmparator Wu-ti zamanında eyalet valiliklerine 

atanmıĢlardır.17 Chia I‟den geriye, gerek manzum, gerekse mensur olarak yazılmıĢ bazı eserler 

kalmıĢtır ki en ônemlisi, bizzat kendisi tarafından toplanmıĢ olmamakla beraber, Hsin-shu ismi verilen 

eserdeki denemeleri, bunun içerisinde ise Ch‟in Sül�lesi‟nin yükseliĢ ve çôküĢünü anlattığı “Ch‟in‟in 

Hataları” isimli eseridir.18 

Chia I, en azından “iki kritik konuda” Han Sül�lesi Ġmparatoru‟ye Wen-ti (M.�. 179-157) müsbet 

m�n�da tavsiyelerde bulunmuĢtur: Bunlar, çok yakında kralların (wang) yetkilerinin azaltılması 

gerekeceğini ve “Hsiung-nularla hesaplaĢma günü”nün uzun müddet geciktirilemeyeceğini ônceden 

gôrmüĢ olması19 ve Hsiung-nularla imzalanan Ho-ch‟in anlaĢmasını tenkit etmesidir.20 

Chia I‟ye atfedilen ve Han Dônemi �in edebiyatının en enteresan belgelerinden olan bu eser 

belki de sonradan yazılmıĢtır ama aĢağıda gôrüleceği üzere, �in‟deki Han Sülalesi‟nin Hsiung-nulara 

karĢı uygulayacağı her türlü propaganda ve strateji burada teferruatıyla verilmiĢtir.21 Chia I‟nin bu 

çalıĢması �in tarihindeki bu tip eserlerin tabiatıyla ilki değildir; ancak burada, düĢmanlara kitle halinde 

uygulanacak “ikna” teknikleri anlatılmaktadır. 

Han Sülalesi‟nden çok ônce keĢfedildiğini ve askerî maksatlarla Ch‟in zamanında da 

kullanıldığını bildiğimiz, ancak Chia I‟nin ônerileriyle geniĢ ôlçüde Han dôneminde hayata geçirilen 

temel savunma tedbirlerlerinden biri de, düĢman saldırılarını anında haber alabilmek için sınır 

boylarında gôzetleme kuleleri ve uyarıateĢi yakma sistemlerinin yapılmıĢ olmasıdır.22 

Biz burada Han Sül�lesi‟nin Hsiung-nularla ilgili olarak alması gereken tedbirler konusunda Chia 

I‟nin yaptığı tavsiyeler üzerinde duracağız. 

�in Devleti ve Ġmparator‟un Durumu 

Ġmparator Wen-ti zamanında, Chia I, zaten birkaç kez keskin bir dille tenkit ettiği Ho-ch‟in sulh 

politikası hakkında uzun bir rapor hazırladı ve bunu Ġmparator‟a sundu. Bu raporunda Chia I, gerek 

Han Sülalesi‟nin, gerekse Ġmparator‟un Hsiung-nular karĢısındaki aĢağılayıcı durumunu açık, ama 

zaman zaman da mizahî bir Ģekilde Ģôyle tasvir etmektedir: 

“Ġmparatorluğun durumu, tam olarak ayaklarından baĢ aĢağıya asılmıĢ bir adam Ģeklinde tasvir 

edilebilir. Gôğün Oğlu, Ġmparatorluğun baĢıdır. Niçin? �ünkü o tepede kalmalıdır. Barbarlar 

Ġmparatorluğun ayaklarıdır. Niçin? �ünkü onlar ayak tarafında yeralmalıdır. ġimdi, Hsiung-nular bir 

taraftan mağrur ve küstah, diğer taraftan da bizi istil� ve yağma ediyorlar; bize binlerce hakaretlerde 

bulunuyorlar, ki bu durum bize karĢı son derece saygısız bir davranıĢ olarak kabul edilmelidir. Onların 
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Ġmparatorluğa verdikleri zararın ise haddi hesabı yok. Daha fazla hakaretlere maruz kalmamak için bir 

çok masrafa giriyoruz; her yıl Han Sül�lesi onlara para, ham ipek ve kumaĢ veriyor! Bunları talep 

etmek, h�kim ve s�hip olmak demektir. Onlara bu vergiyi vermek ise onların t�biiyeti altına girmek 

demektir! Barbarlara emretmek, tepede bulunan Ġmparatora bahĢedilmiĢ bir yetkidir; Gôğün Oğlu‟na 

haraç takdim etmek ise ayak kısmındaki vassallar tarafından yapılması gereken olağan bir 

davranıĢtır. Demek oluyor ki Ģimdi ayaklar üstte, baĢ ise aĢağıda bulunuyor! Bu Ģekilde baĢaĢağı asılı 

durma insan muhayyilesinin ôtesinde bir Ģey! Ne müthiĢ bir herc ü merc! Buna tahammül edildiği 

sırada Ġmparatorluk d�hilinde hakikaten gayretli, iĢgüzar kumandanlar bulunduğu iddia edilebilir mi? 

Ġmparatorluk bugün hakikaten utanılacak ve hazin bir vaziyette bulunuyor. Kimse memleketi bu 

durumdan kurtarmak için uğraĢmıyor. Memleket kuzey-batı tarafından Ģiddetli surette muzdariptir. 

Orada birçok asker ve yüksek maaĢla kumandanlar bulundurmak için birçok masraflara gidildiği halde 

ahali daima telaĢ içinde yaĢıyor! Bir parça kuvveti olan kimselerin tamamı aralıksız nôbet bekleme 

halindedirler. Gece gündüz ateĢler yakmak ve iĢaretler vermekle uğraĢıyorlar. Askerler de üzerlerinde 

zırhlar, baĢlarında miğferlerle uyumak mecburiyetinde bulunuyorlar. Bunlar, Ġmparatorluğunuzu 

muzdarip edecek hakikî ve ciddî bir fenalıktır. Bir tabip, memleketi bu hastalıktan kurtarmak için ilaç 

tavsiye ediyor, halbuki sôzleri dinlenmek istenilmiyor! Bu, ağlanacak bir hal değil midir? “Ġmparator” 

gibi Ģan ve Ģeref dolu bir unvan taĢıdığınız halde “haraçgüzar” gibi hareket etmek, utanılacak bir Ģey 

değil midir? Bütün bu hakaretlere katlanmakta devam edecek, bu fenalıkların kôkleĢmesine müsaade 

gôsterecek olursanız bu hareketin neticesi nereye varacaktır? Z�t-ı HaĢmet-pen�hîlerin 

(Ġmparator‟un) fikir sorduğu adamlar içinde hiç bir kimse yoktur ki Ģu bahsettiğim fenalıkların 

doğruluğuna k�ni bulunmasın! Fakat bunlara çare bulmak mes‟elesi bahis konusu olunca, hiçbir tedbir 

düĢünemediklerini sôylüyorlar. Ben baĢka bir fikirdeyim: Bakan‟ınızın hesaplarına gôre, Hsiung-

nuların bütün nüfusu büyük bir �in kasabasının (hsien) nüfusunu aĢmıyor. Bin�en aleyh büyük bir 

Ġmparatorluğun, bir kasaba nüfusunun kontrolü altına girmesi, bu kadar geniĢ bir devletin kuvvetleriyle 

bu kadar mahdud bir millete karĢı mukavemetten �ciz kalmak, memleketi idare edenler için, 

Ġmparatorluk iĢlerinden sorumlu olan kiĢiler için sizin Bakanınızın pek büyük bir utanç duymasını 

gerektirir. Hsiung-nu‟lardan gôrdüğümüz fenalıklara çare bulmak o kadar kolaydır ki Size t�bi olan 

krallardan yalnız biri, nasihatlerim bir parça takip olunursa bu barbarları itaat altına alabilir. Bunu bir 

tecrübe ediniz! Gôreceksiniz ki az zaman içinde Shan-yü‟ye h�kim olacaksınız! Siz Majesteleri, niçin 

beni Bakanınız, t�bi devletlerden (shu-kuo)23 sorumlu bir memurunuz olarak istihdam etmiyorsunuz? 

Bakanınızın (yani benim) planı kabul edilecek olursa, Bakanınız olarak ben, bir yandan, Shan-yü‟nün 

iki yakasını toplayıp onun hayatını sizin hizmetinize sunabilecek; diğer yandan, eğer arzu ederseniz 

shan-yü‟nün Meclisine baĢkanlık eden (Kurultay baĢkanı!) h�in Chung-hang Yüeh‟yi kendi sırtını 

kırbaçlatmak için yere yatıp uzanmak zorunda bırakacak ve onu cezalandıracağım. �stelik, bütün 

Hsiung-nu halkı da sadece Ġmparator‟un emirlerini dinler hale getirilecek. Affınıza sığınarak arzedeyim 

ki Hsiung-nu‟ların bu kadar mağrur bir Ģekilde davranmalarının sebebi, sizin hareket tarzınızdır. Sizi 

endiĢelendiren bu vahĢilerin üzerine atılacağınız yerde av peĢinde dolaĢmakla vakit geçiriyorsunuz! 

Hav�î bir eğlence uğrunda bu kadar büyük fenalıkları düĢünmeği ihm�l ediyorsunuz! Sükun ve 

istirahat, emniyet bu suretle sağlanmaz! Hüküm ve nüfuzunuzu korkulacak bir hale getirmek, 

faziletinizi en uzak memleketlere hatta hududlarınızdan dıĢarıya sevdirmek isterseniz bu, Sizin 



  1121 

elinizde olan bir iĢtir. Halbuki bugün Ġmparatorluğunuzdan 30-40 fersah mesafede bile kendinize itaat 

temin edemiyorsunuz!”24 

Bu metne bakıldığında Hsiung-nuların �inlilere gerek maddî gerekse manevî yônden ne kadar 

zarar verdikleri, �inlilerin ise onları ne kadar hakir gôrdükleri kolayca anlaĢılabiliyor. Chia I‟nin burada 

ifade ettiği hususlar, aslında o dônem insanlarının çoğunun psikolojik durumunu da yansıtmaktadır.  

Raporda, ôzetle Ģu radikal değiĢikliklerin yapılması ônerilmektedir: 1. Savunmaya dayalı dıĢ 

politikadan kuvvet kullanmak suretiyle yayılmacı politikaya geçilmeli, �in, gôçebe korkusunu 

üzerinden atmalı, 2. Ho-ch‟in Sistemi yerine “Haraç Sistemi”25 getirilmeli.26 

Chia I‟nin bu teklifleri �in sarayında o zamanki Ģartlar icabı fazla ciddiye alınmamıĢ, ancak bir 

nesil kadar sonra Ġmparator Wu-ti zamanında en katı ve eksiksiz bir Ģekilde uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır. 

Hsiung-nulara KarĢı Alınması Gereken  Tedbirler 

M.�. 198 yılında Hsiung-nular ile �in‟deki Han Sül�lesi arasında imzalanan Ho-ch‟in AnlaĢması, 

yukarıda izah etmeye çalıĢtığımız �in merkezli dünya nizamı anlayıĢına kuvvetli bir darbe indirmiĢti; 

Hanlar ile eĢitlik statüsünü de elde eden Hunlar, bu nizamın en kuvvetli ve saldırgan mütec�vizleri 

olmuĢlardı. Chia I‟nin yukarıda bahsettiğimiz ikazlarına ve Ho-ch‟in sistemini de acımasızca tenkit 

etmesine rağmen �in, Ch‟in Sül�lesi‟nin yıkılması ve Han Sül�lesi‟nin doğuĢunu takip eden iç savaĢ 

ve dahilî problemlerle uğraĢıyordu; ayrıca M.�. 201 yılındaki savaĢta neredeyse Mao-tun‟un eline esir 

düĢme tehlikesi yaĢayan Ġmparator Kao-tsu (Kao-ti) için Hsiung-nu gücüne büyük bir hürmet 

gôstermek, hediyeler vermek, evlilik münasebetleri tesis etmek, Hsiung-nuları yatıĢtırmanın en kolay 

yoluydu. Hatta Ġmparator Kao-ti, eğer Ġmparatoriçe Lü engel olmasaydı kendi kızını bile Mao-tun‟a eĢ 

olarak vermeye hazırlanmıĢtı.  

Ho-ch‟in anlaĢması, Kao-ti‟den sonra Lü, Wen ve Ching gibi Ġmparatorlar zamanında da Hsiung-

nuların aralıklarla sınır boylarını yağmalamalarına rağmen devam etmiĢ, hatta Ġmparatoriçe Lü‟ye 

Mao-tun‟un M.�. 192‟de yaptığı kaba evlilik teklifini bile �in, bu sebeple sineye çekmek zorunda 

kalmıĢtı.27 Ancak “saf” Hunlar, gerçekte, Chung-hang Yüeh, aĢağıda gôreceğimiz “BeĢ Tuzak” 

konusunda kendilerini uyarıncaya kadar,28 kendi güçlerinin �in tarafından resmen tanınmasının Han 

sarayını nasıl Ģiddetli bir sıkıntıya soktuğunu baĢlangıçta fark edememiĢlerdi; bu sebeple de �inlilerin 

her dediklerini doğru kabul ediyorlardı.29 

�inliler ise, “Ho-ch‟in” sulh anlaĢması maddelerinin aslında kendileri için ileriye dônük olarak 

nasıl kazançlı bir yol olduğunu çok iyi kavramıĢlardı. Bu vesile ile Hsiung-nuları �in malları ile 

iktisaden etkileri altına almak, sonra da kültürel yônden assimile etmek niyetindeydiler. �inliler, 

Hsiung-nulara verdikleri hediyeler ve yaptıkları para yardımını, onları ônce zayıflatmak, sonra da 

neticede yıkmak için iktisadî bir silah olarak kullanmayı düĢünüyorlardı.30 Onların bu niyetlerini Chia 

I‟nin Ġmparator‟a sunduğu raporlarından açıkça gôrmek mümkündür. �in sarayı için asıl ônemli olan 
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Ģey, Ho-ch‟in anlaĢmasına nasıl yapılıp da son verileceği ve, �in hakimiyeti çerçevesinde bir haraç 

sistemine Hsiung-nuların nasıl çekileceği idi. Ancak bu, “Hsiung-nular askerî bakımdan daha fazla 

zayıflatıldıktan ve iktisaden �in yardımına daha çok bağımlı hale getirildikten sonra mümkündü 

ancak.”31 

A. “BeĢ Tuzak” 

Gôçebe kavimleri itaat altına almak, bizim Ģimdiki ôrneğimizde ise nihaî hedef olarak Hsiung-

nuların tabiiyet altına alınması, �in için Konfüçyanist düĢünce sisteminin ve �in merkezli dünya 

hakimiyeti anlayıĢının ayrılmaz bir parçası idi ve bu, aynı zamanda �in‟in, “haraç sistemi” denilen ve 

en iyi Ģekilde de Ho-ch‟in anlaĢması fırsat bilinerek uygulanmaya çalıĢılan politikasının temelini teĢkil 

ediyordu. “Haraç sistemi”nin hususî Ģartları daha tespit edilmemiĢ olduğu zamanlarda bile �in 

sarayında Konfüçyanist �limlerin ôncülüğünde “ho-ch‟in anlaĢması çerçevesinde Hsiung-nuların nasıl 

kontrol altında tutulabileceği” hususunda tarıĢmalar yapılıyor, ortaya enteresan fikirler atılıyordu.32 Bu 

konudaki ilk �in teklifi de yukarıda hayatı ve Konfüçyanist fikirlerinden kısaca bahsettiğimiz Chia I‟nin 

“BeĢ Tuzak” diye bilinen teklifidir: 

“Onlara (yani Hsiung-nulara) G�ZLERĠNĠ BOZMAK için ihtimamla hazırlanmıĢ elbiseler ve 

arabalar vermeliyiz; AĞIZLARINI BOZMAK için onlara nefis yiyecekler vermeliyiz; onlara 

KULAKLARINI BOZMAK için musikî ve kadınlar vermeliyiz; MĠDELERĠNĠ BOZMAK (yani genel arzu 

veya iĢtahlarını bozmak) için onlara yüksek evler, tahıl ambarları ve kôleler temin etmeliyiz; itaat 

etmek için gelen Hsiung-nulara Ġmparator, bir kraliyet resepsiyonu ile kendilerine hürmet gôstermeli, 

bu partide Ġmparator, onların AKLINI BOZMAK için onlara bizzat Ģarap ve yiyecek ikram etmelidir. BeĢ 

Tuzak denilenler bunlardır.”33 

Ying-shih Yü‟nün dediği gibi, bu “BeĢ Tuzak”da teklif edilen, “Han Sül�lesi �ini‟nin üstün maddî 

kültürü nün yanı sıra lüks hayat tarzını Ho-ch‟in sistemi vasıtasıyla Hsiung-nuları felç etmek için 

kullanmaktan baĢka bir Ģey değildi.”34 Ho-ch‟in AnlaĢmasının bu münasebetle �inliler tarafından 

gerçekte kôtü niyetle uygulandığı, Chung-hang Yüeh‟nin Hsiung-nu Shan-yüsüne yaptığı ikazlardan 

açıkça anlaĢılmaktadır. �yle anlaĢılıyor ki gerek �inliler, gerekse Hsiung-nular, Ho-ch‟in sisteminin 

arkasında yatan gerçeğin aynı Ģekilde farkındaydılar. “Hsiung-nular için pek verimli gibi gôrünen �in 

ipeklileri, hububatı, lezzet itibariyle tatlı, ama maalesef zehirliydi”.35 

Chung-hang Yüeh, Hsiung-nu shan-yüsüne bu tavsiyeleri yaptığında artık zaman çoktan 

geçmiĢ, Hunlar �in yiyecek ve giyeceklerine iyice alıĢmıĢ bulunuyorlardı. �ôküĢün sebebi sadece 

malların beğenilmesiyle ilgili olmayıp bir o kadar da ekonominin ve hayat Ģartlarının değiĢmesiyle 

al�kalıydı.36 Bu durumu fark eden Vezir‟e düĢen ise sadece, �in‟den bundan sonra saraya gelecek 

olan malların daha kaliteli ve daha fazla olmasına dikkat etmek, �in elçilerini de bu yônde tehdit 

etmek olacaktı.37 

“BeĢ Tuzak” ile ifade edilen �in stratejisi Hsiung-nuları tehdit eder gibi gôrünmekle beraber 

Hunların temel ekonomisi, �in‟den gelen kumaĢ, hububat, Ģarap ve madene bağlı olmadığı için hiç bir 
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zaman fazla bir risk taĢımıyordu; evet, ticaret ônemliydi ve gôçebeler, bu gibi yiyecek mamulleri ile el 

yapımı �in ürünlerini kendi hayvanî ürünleri karĢılığında alıyorlardı; bu sebeple de baĢarısız olmuĢ 

sayılabilir. �in‟in Hun sarayına gônderdiği hediyeler ise genellikle ipek ve ipek mamulleri, para 

yardımı, rüĢvet gibi, “lüks” ürünlerdi ve shan-yü, bunları devleti idare eden “elit” tabaka arasında 

paylaĢtırıyordu. Bunlar ise gôçebe bir devlet için zenginlik kaynağıydı. O. Lattimore‟un dediği gibi,38 

saf gôçebe olmayan ve gelir kaynaklarının farkında olan Hsiung-nu idarecileri, bozkır kavimlerinin 

sırtından ve kendi hesaplarına bu siyasî gücü korumak için �in ile iĢ yaparken bu istisnaî hakkını 

dikkatle koruyordu.39 Hatta Hsiung-nu idarecileri, hiç bir mahallî Hun yôneticisinin �in ile kendi adına 

gôrüĢme yapmasına ve �in topraklarında kalmasına izin vermiyorlardı; sınır iliĢkileri hiç mahallî olarak 

yapılmıyordu: Shan-yü‟den �in sarayına veya �in‟den Shan-yü‟nün karargahına gelip giden elçiler 

vasıtasıyla oluyordu. �in idarecileri bunu bildikleri için zaman zaman sınır boylarındaki kalabalık 

gôçebe Hun gruplarını yoğun hediyeler ve ünvanlar vermek suretiyle kendi topraklarına ayartıyorlar, 

ancak Hunların merkezî devlet yapısı, bu gibi �inli yôneticilerin bozkırdaki Hun idarecileri ile ittifaklar 

yapmasını imk�nsız hale getiriyordu.40 Fakat �in malları hususunda temel bir problem vardı ki iĢin 

püf noktası bu idi: �in‟den gelen “lüks” hediyeler sadece shan-yü ve idarecilerine gidiyordu; Saray‟ın 

dıĢ gelirleri, genellike �in‟den alınan haraçla sınırlıydı ve hükümdar, ekstra gelirler ve elçilerin veya 

Hun ülkesini ara sıra ziyaret eden �inli idarecilerin zaman zaman getirdikleri hediyeler olduğu sürece 

otoritesini sağlayabiliyordu;41 ancak sınır boylarında bulunan idareciler ve halk “açtı”, bunların 

�in‟den bir kazancı olmuyordu; iĢte bu sebeple ve yine Hsiung-nu hükümdarının talebiyle “sınır pazar 

yerleri” açılmıĢtır. 

B. Sınır Pazar Yerlerinin Açılması 

�inlilerin sınır Pazar yerleri açmaları, Hsiung-nuların artan saldırıları ve sınır bôlgelerindeki 

yağma hareketlerinin devam etmesi neticesinde Ġmparator Wen-ti‟nin, Ho-ch‟in anlaĢmasını yeniden 

gôzden geçirmesi, bu arada verilen yıllık vergi miktarının artırılması ile birlikte sınır ticaretinin de 

açılması ile ilgilidir. Tarihçiler, genellikle, kuzeydeki �in Seddi boyunca sınır Pazar yerlerinin 

açılıĢının, Ġmparator Ching-ti (M.�. 156-140) zamanında baĢladığına inanıyorlarsa da, HS‟nin 

toplayıcısı Pan Ku‟ya gôre, bu resmen Wen-ti zamanında baĢladı ve Ho-ch‟in anlaĢmasının bir 

parçası sayıldı.42 Bu bakımdan, sınır ticaretinin resmen açılıĢı Ġmparator Wen-ti ile Lao-shang shan-

yü arasında olmuĢ olmalıdır.43 Pan Ku‟nun dediğine gôre, “Ġmparator Wen, Hsiung-nularla sınır 

ticaretini açtı, Shan-yü ile evlenmek üzere Han Sül�lesine mensup bir kız gônderdi ve Hsiung-nulara 

verilen hediyeleri de yılda 1000 parça altına çıkardı.”44 Wen-ti‟nin Ho-ch‟in AnlaĢmasını yeniden 

gôzden geçirmesi esnasında daha sonra sınır Pazar yerleri Ģeklini alacak olan sınır ticareti, bilhassa 

ônemlidir ve Hsiung-nuların sadece hanedan üyelerinin değil, bu defa sınır boylarında oturan halkın 

da �in mallarına tem�yül ederek ônce bunlara alıĢmalarına, daha sonra da buna engel olmak isteyen 

Hun idarecilerine baĢkaldırmalarına sebep olmuĢtur. �ünkü, yukarıda temas edildiği gibi, �in‟den 

gelen lüks mallar, vergiler, hatta arasıra verilen rüĢvetler sadece Hsiung-nu elit tabakası arasında 

paylaĢılıyor, ancak halk bundan bir k�r elde edemiyordu. Kalabalık Hun kitlelerinin bu malları elde 

etmek için uygulayacakları en kolay yol, anlaĢmayı da hiçe sayarak �in‟e yağma akınlarında 



  1124 

bulunmak olacaktı. ĠĢte bu sebepten, Wen-ti zamanında �inlilere bizzat Hsiung-nular tarafından, “sınır 

Pazar yerleri kurulması” fikri empoze edildi; bu sınır pazar yerleri, Hsiung-nu halkının ihtiyaçlarını 

karĢılayacaktı.45 Bu husus, daha sonra yapılan anlaĢmalarda dile getirilmiĢti: Eğer Shan-yü‟den 

anlaĢmaya riayet etmesi isteniyorsa, �in ile sınır ticaretinin açılması Ģarttı.46 Ancak, sınır ticaretinin 

diğer bir yônü daha vardı: �in ile olan anlaĢma ve sınır ticareti vasıtasıyla Hunlara bağlı bulunan 

gôçebeler, bu Ģekilde sakinleĢtirilmiĢ oluyorlar, Shan-yü de en üst askerî lider olarak kendi durumunu 

emniyete almıĢ oluyordu; yani Shan-yü, gôçebelerle �in sarayı arasında ticaret iliĢkileri hususunda bir 

tür aracı vazifesi gôrüyor, kendi durumunu da muhafaza altına alıyordu.47 

Chia I, sınır Pazar yerleri açılması ve bunun ne Ģekilde iĢletileceği konusunda bize, kısaca Ģu 

bilgileri vermektedir: 

“Hsiung-nuların en çok ihtiyaç duydukları, sınır pazar yerleridir (kuan-shih), üstelik onları bizden 

almak için, baĢka çare kalmayınca kuvvete baĢvurmak da dahil çılgınca hareketler yaptılar. 

Majestelerine, kararımızı kendilerine bildirmek için bu fırsatı kullanarak, onların büyük çaplı sınır 

Pazar yerleri kurma ricalarını tereddüt gôstermeden yerine getirmeyi, Hsiung-nularla sulh yapmak için 

bol hediyelerle birlikte elçiler yollamayı tavsiye ediyorum. Elçilerimiz geri dôndüklerinde de stratejik 

ônemi h�iz yerlerde hemen birçok pazarlar açmalıyız. Bu Pazar yerlerinin her birinde bizim kendimizi 

korumamız için yeterince askerî kuvvet bulundurmalıyız. Sınırdaki her büyük pazarda, çiğ et, Ģarap, 

piĢirilmiĢ pirinç ve nefis kuzu çevirmeleri satmada uzmanlaĢmıĢ dükkanlar bulunmalı. Dükkanların 

hepsi 100 veya 200 kiĢiye hizmet edebilecek kapasitede olmalıdır. Bu Ģekilde �in Seddi altındaki 

Pazar yerlerimiz kesinlikle Hsiung-nularla kaynayacaktır. �stelik, eğer onların kralları ve komutanları 

Hsiung-nuları kuzeye dônmeye zorlamaya çalıĢırlarsa onların, dônüp kendi krallarına saldırmaları 

kaçınılmazdır. Bizim pirinç, yahni, kuzu çevirmelerimiz ve Ģarabımız Hsiung-nuların iyice gôzlerinde 

tütmeğe baĢladığında bu, onların ôldürücü zayıflamaları olacaktır.”48 

Ġmparator Wen-ti ve Ching-ti zamanlarında Hsiung-nular, Ho-ch‟in anlaĢması uyarınca 

kendilerine ôdenen vergiler ve verilen hediyeler karĢılığında �in sınırlarına büyük çaplı yağmalar 

yapmaktan bir zaman için vazgeçmiĢ gôrünüyorlardı; para ve altın takdimi de “hediyeler”in bir kısmını 

oluĢturuyordu.49 M.�. 140 yılında Ġmparator olan savaĢ taraftarı Wu-ti de, saltanatının ilk 

dônemlerinde Hunlara bol bol hediyeler vermeye devam etti; ôyle ki Wu-ti zamanında Hunlara verilen 

yıllık vergi en yüksek seviyeye ulaĢtı; sınır ticareti de Hunlar lehine daha da geniĢletildi.50 SC‟nin 

belirttiğine gôre, tahta geçtiğinde Wu-ti‟nin yaptığı ilk iĢlerden biri, “Ho-ch‟in sulh anlaĢmasını 

yenilemek” oldu. “O (Wu-ti), Hsiung-nulara büyük bir cômertlikle davrandı, sınır Pazar yerlerinde 

onların ticaret yapmasına müsaade etti ve onlara bol bol hediyeler gônderdi. Bütün Hsiung-nular, �in 

Seddi boyunca gelip giderek Hanlarla arkadaĢ gibi büyüdüler.”51 Hsiung-nuların, üstün �in maddî 

kültürünün kullanılması sayesinde uysallaĢtırılması, Ying-shih Yü‟nün dediği gibi gerçekten d�hice bir 

buluĢtu;52 alınan neticeler de bunun bôyle olduğunu gôstermiĢtir. 

4. Ch‟ao Ts‟o (ô. M.�. 154) 
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YerleĢik �in medeniyetinin tarih boyunca gôçebelere karĢı yürüttüğü assimile ve birbirlerine 

düĢürme siyasetinin temellerini atan ve stratejisini tespit eden kiĢi olarak ifade edebileceğimiz Ch‟ao 

Ts‟o, “barbarı barbara düĢürme” olarak açıklanan bir sistemin kurucusudur. Ġmparatorluğun içinde 

bulunduğu kôtü Ģartlarda bakan olan Ch‟ao Ts‟o‟nun bu enteresan gôrüĢü, daha çok Sonraki Han 

Sül�lesi (M.S. 24-220) zamanında yoğun bir Ģekilde uygulanmıĢ, neticede Hsiung-nular, gerek 

“kardeĢ” ve t�bi devlet ve boyların isyanı, gerekse kendi içlerinde meydana gelen kardeĢ kavgaları 

sonucunda kısa zamanda zayıflayarak en sonunda yıkılmıĢtır. Ch‟ao Ts‟o, devletin en büyük üç 

memuriyetinden birinde, imparatorluk danıĢmanı olarak M.�. 155-154 yılları arasında hizmet etmiĢ; 

Chia I‟den daha güçlü, çağdaĢ problemleri sistemli ve nizama uygun bir Ģekilde analiz etmeyi bilen 

pratik bir devlet adamıydı.53 Ġmparator Ching-ti tahta geçtiği zaman ona “imparatorluk sekreteri” 

olarak hizmet etmiĢ54 ve ona, kendisine itiraz edecek, meydan okuyacak krallara canla baĢla karĢı 

koymasını, Hsiung-nu‟larla iliĢkilerde stratejik ve taktik davranılmasını tavsiye etmiĢ; devletin ziraî 

üretimini artırma vasıtalarına dikkati çekmiĢti; Chia I gibi o da, ônceki Ch‟in Hanedanı‟nın hataları ve 

baĢarısızlıklarının farkındaydı.55 

Ch‟ao Ts‟o‟nun Chia I‟den farkı, prensiplerden ziyade derece ve vurgulama farkıydı; eğitim 

altyapıları da faklıydı: Chia I, Shih-ching (ġarkılar Kitabı) ve Shu-ching (Belgeler Kitabı) üzerinde 

ôğrenim gôrmüĢtü; oysaki Ch‟ao Ts‟o‟nunki, Shang Yang ve Shen Pu-hai‟a dayanıyordu.56 HS‟daki 

Ch‟ao Ts‟o‟nun denemelerine bakıldığında, Konfüçyus prensipleriyle birleĢmiĢ etnik ve sosyal 

hiyerarĢiler hususunda açık hiçbir iĢaret yoktur. Her ikisi de imparatorlara hemen aynı tavsiyelerde 

bulunmuĢlar, her ikisininki de kabul gôrmüĢ olmakla beraber, Chia I, o zaman bir kahraman gibi 

karĢılanmıĢ, Ch‟ao Ts‟o ise ancak �inli yazarlar tarafından son zamanlarda takdir edilmiĢtir. M.�. 155 

yılında imparatorluk danıĢmanı olan, ikinci olarak ancak bakanlık gôrevine getirilen Ch‟ao Ts‟o, zaten 

bir yıl sonra, M.�. 28 ġubat 154 tarihinde, kendisini çekemeyen rakiplerinin kıskançlıklarının kurbanı 

olarak katledilmiĢtir.57 

I-i-chih-i/I-i-fa-i 

A. I-i-chih-i 

Ġlk defa Ġmparator Wen-ti zamanında Ch‟ao Ts‟o tarafından takdim edildiği bilinen bu 

taktiklerden birincisi olan “i-i-chih-i”, “Barbarları durdurmak için Barbarları kullanmak”; ikincisi “i-i-fa-i” 

ise “Barbarlara saldırmak için Barbarları kullanmak” demektir.58  

Burada “barbar” anlamında kullanılan “I” kelimesi, M.�. XI. yy.da �in‟de Chou Sül�lesi‟nin 

kurulmasıyla birlikte �in kaynaklarında gôzüken ve genel anlamda “yabancı”demek olan bir tabirdir. 

Bu dônemde �inliler, yabancıları Doğuda: I‟ler, Güneyde Manlar, Batıda: Junglar, Kuzeyde: Tiler 

Ģeklinde tasnif ediyorlardı.59 Bunlardan birincisi olan “i-i-chih-i” prensibi, �in‟deki o zamanın Ģartları 

icabı60 daha çok Birinci Han Sül�lesi dôneminde yani M.�.‟ki zamanlarda, ikincisi ise M.S.‟ki Han 

Sül�lesi zamanında uygulanmıĢtır.  

Chou Sül�lesi zamanındaki h�kim geleneğe gôre, birbirleriyle savaĢmak, savaĢırken de �inli 
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olmayan, “barbar” olanlara karĢı bunu yapmak gerekiyordu; “saf” �in Devleti‟nin bir diğeriyle 

savaĢmaması lazımdı.61 Bu iki strateji, �in‟deki Han Ġmparatorluğu‟nun Batı‟daki muasırı Roma 

Ġmparatorluğu‟nda da enteresan bir Ģekilde gôrdüğümüz “Divide et Empire” (Bôl ve Hükmet!) 

prensibinin �in‟deki karĢılığı olarak gôrülebilir ki bu prensibin yalnızca �in‟e, Birinci Han Sül�lesi‟ne 

mahsus bir metod olmadığı62 bôylece anlaĢılmıĢ oluyor. �inli olmayan kavimlere karĢı �inli 

olmayanların kullanılması gibi, Roma Ġmparatorluğu‟nda da yardımcı birliklerden oluĢan ücretli asker 

toplama adeti vardı ve bu, büyük bir baĢarıyla iĢliyordu.63 Ġlk defa Sonraki Han dôneminde daha çok 

uygulanmıĢ ise de o dônemin bir “keĢfi” olmayıp, çok daha ônceden Ch‟ao Ts‟o tarafından ônerilmiĢti.  

Ch‟ao Ts‟o, Ġmparator‟a sunduğu uzun bir eserde, Ġmparatorluğun Ģu andaki durumunun, en iyi 

avantaj olarak “Barbarlara saldırmak için Barbarları kullanma”yı gerekli kıldığını; bu sistemin, bilhassa 

itaat altına alınan Hsiung-nuları süvari olarak silahlandırmak; bizzat kendi kabilesinden olanlara karĢı 

savaĢtırmada yoğun bir Ģekilde kullanabilmek için bunları �in kuvvetlerine katmak anlamına geldiğini 

sôyledi.64 Ch‟ao Ts‟o, gelecekte Hsiung-nulara karĢı tatbik edilecek muhtemel bir stratejiyi iĢler 

kılmak için iki unsur tesbit ederek onları Ġmparator‟a yazdığı eserinde açıkladı: Bunlardan biri, Hsiung-

nulara saldırmak için doğrudan �inlileri değil, �in‟e bağlanan “Barbar”ları Ģu gaye için kullanmaktı: 

“Barbarlarla savaĢmak için Barbarları kullanmak. Orta Krallık‟ın (Chung-kuo) �deti/sanatı bu” idi.65 

Ġkinci husus, savaĢlarda tecrübe edildiği kadarıyla Hsiung-nuların askerî üstünlüğü, büyük ôlçüde 

onların atları yüzündendi; Hunların atlarıyla �in ordusunun atlarını mukayese etmek mümkün değildi. 

“Hsiung-nuların arazisi, sahip olduğu yapı ve icap eden maharet bakımından �inlilerinkinden farklıydı. 

Dağ ve bayırları çıkarken ve inerken, sarp gôzetleme kulelerine girip çıkmada �in askerleri, Hsiung-

nuların atlarıyla rekabete dayanamazlardı.”66 

Ġmparator Wu-ti zamanından itibaren de, ôzellikle �in‟e t�bi olan Hsiung-nuların “shu-kuo” 

askerleri, Hsiung-nu asıllı olan Hular ve, �in‟in güneyindeki Yüehler (Güney Barbarları), �in ordusu 

içerisine d�hil edilmeğe baĢlandı.67 �in‟de sınır bôlgelerinde bulunan yabancı asıllı savaĢçılar ve 

süvarilerin �in ordusuna asker olarak alınması ve bunların düzenli askerden çok gônüllü olarak 

kullanılması Ch‟ao Ts‟o zamanından beri bilinmemektedir.68 

�in‟in uyguladığı bu “i-i-chih-i” politikasını M.S.‟ki dônemlerde mesel� I. Türk Kağanlığı‟nın Doğu 

ve Batı kolları arasına fitne sokulması ve neticede 630‟lu yıllarda yıkılması ôrneğinde de gôrmek 

mümkündür: O zaman T‟ang Sül�lesi imparatoru olan T‟ai-ts‟ung, Batı Türkleri arasındaki �hengi 

ortadan kaldırmak için, “i-i-chih-i” politikasını kullanarak 641 yılında, Batı Türk Kağanlığı‟nın Doğu 

bôlümü kağanı Tu-lu Kağan‟a (638-651) karĢı Sha-po-lo Yeh-hu‟nun (IĢbara Yabgu Kağan) 

meĢruiyetini tanıyarak onu Batının kağanı yapmıĢ,69 bunun üzerine her iki Türk grubu birbirleri ile 

savaĢmaya baĢlamıĢlardı. II. Türk Kağanlığı dôneminde, “Mançurya‟dan Ġli vadisine kadar” bütün Ġç 

Asya‟yı kontrol eden ve �in Seddi‟nin kuzeyindeki bütün bozkır bôlgesini hakimiyeti altına alan 

Kapagan Kağan‟ın 698-699 yıllarındaki �in seferleri münasebetiyle �in, Ti Jen-chieh gibi Ģôhretli bir 

�in devlet adamının “i-i-chih-i” yani “barbarları kontrol etmek için barbarları kullanma” teklifini kabul 

etmek zorunda kalmıĢtı.70 
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B. I-i-fa-i 

Sonraki Han Sül�lesi zamanında, Ch‟ao Ts‟o‟nun bu stratejisi, zamanın Ģartlarına gôre ve 

gôçebelerin ortaya çıkan yeni durumlarından doğan ihtiyaçlara cevap vermek üzere daha da 

düzeltilerek iyiden iyiye gôzden geçirilmiĢtir. Sonraki Han Sül�lesi yıllıklarında “i-i-fa-i”, yani 

“Barbarlara saldırmak için Barbarları kullanmak” ile ilgili bir yığın ôrnek vardır. �in sınır 

garnizonlarında gôrevli askerî kiĢilerin umumî dinlendirilmesi veya ilga edilmesi gibi durumlarda 

bilhassa M.S.‟ki dônemlerde, Güney Hsiung-nuları, Wu-huan, Ch‟iang kavimleri gibi �in‟e bağlanmıĢ 

veya �in içerisinde sayılan gôçebeler de aynı ôlçüde, ya istil� savaĢlarında ya da gôçebelerin sebep 

olduğu isyan savaĢlarına karĢı kullanılmıĢtır. Mesel� �ç Krallık Devri olarak bilinen dônem (M.S. 221-

265) sonuna doğru bu gôçebe kavimler, �in‟in iç savaĢlarında da oldukça ônemli vazifeler ifa 

etmiĢlerdir. Bu sebepledir ki �in, Sonraki Han Sül�lesi dôneminde gôçebeleri �in içerisine 

yerleĢmeye teĢvik etmiĢ, aynı Ģekilde �in içerisinde bulunan “barbar”lardan da daima mahallî 

yônetimlere ağır iĢçilik hizmetlerinde bulunmalarını istemiĢti.74 

Sonraki Han Sül�lesi zamanında “i-i-fa-i” prensibinin anlamı daha da geniĢletilerek Batı‟da 

uygulanan “Divide et Empire” (Bôl ve Hükmet!) denilen prensip yerine bile geçmeye baĢlamıĢtır. Bu 

“Bôl ve Hükmet!” siyasetini, M.S. 51 yılından itibaren Hsiung-nular münasebetiyle �in‟de de açık 

olarak gôrüyoruz.72 Mesela 137 yılında,  Jih-nan‟da (Ģimdiki Vietnam) isyan çıkarıldığı zaman, memur 

Li Ku, isyanı bastırmak için �in ordusu gôndermek yerine bu sistemi uygulamıĢtı; “ona gôre, en etkili 

ve uygun araç, Barbarları birbirlerine karĢı savaĢtırabilmek için para ve, barbarlara bir „kama sokmak‟ 

Ģerefini kullanmak” idi. Her ne kadar onun bu enteresan teklifi sarayda umumî bir kabul gôrmemiĢ ise 

de gerçekten beklenen neticeleri vermekte gecikmemiĢti.73  

�inli sınır gôrevlileri, HHS‟nun kaydına gôre, mesel� bir Ch‟iang birleĢik cephesini “toz haline 

getirmek” ve onları karĢılıklı hücumlarla birbirleriyle meĢgul etmek için parayı bir silah olarak 

kullanmanın daha etkili olduğunu gôrmüĢlerdi. “Barbarlara karĢı barbarları kullanmak” prensibinin en 

iyi bilinen ôrneklerinden biri, Hsiung-nuların ikiye ayrılmaları münasebetiyle M.S. 73, 88 ve 89 yılı 

hadiselerinde yine HHS‟da kendisini gôstermektedir. 77 yılında, sınır boylarında oturan: Güney 

Hsiung-nuları, Ch‟ianglar, Wu-huanlar ve Hsien-pilerden oluĢan atlı birlikler, Kuzey Hsiung-nularına 

karĢı büyük bir saldırıya geçmiĢlerdi ki burada 7.000 kiĢilik kuvveti sadece Güney Hsiung-nu‟ları ve 

Ch‟iang‟lar meydana getiriyordu.74 O dônemde bir yazar Ģôyle demiĢti: “Kuzey Barbarları‟nın (yani 

Hsiung-nular) iki gruba bôlünmüĢ olması ve birbirlerine karĢı savaĢlara giriĢmiĢ olmaları gibi Tanrı 

tarafından verilmiĢ bôyle bir Ģansa sahibiz. Barbarlara saldırmak için barbarları kullanmak devletimizin 

avantajınadır.”75 Yine M.S. 88 yılında, Tung Hu neslinden gelen Hsien-piler Kuzey Hsiung-nulara 

saldırarak onları yenmiĢlerdi; “barbarın barbara saldırıĢı”nın bu tipik ôrneği karĢısında Saray‟daki �inli 

bir memur, “tek bir �in askeri kaybetmeksizin savaĢ kazanan” Ġmparator‟u alkıĢlayarak tebrik etmiĢti. 

�ünkü o bôyle bir iĢin ancak, Hsien-pilerin c�zip �in hediyelerine olan tamahk�rlıklarıyla mümkün 

olduğunu çok iyi biliyordu.76 Yine 88 yılında, Kansu bôlgesinde Chang-yeh‟de oturan Hsiao Yüeh-

chihlar, Ch‟iang kavminin saldırısına maruz kalınca �in sarayına müracaat ederek onlardan yardım ve 

himaye talep ettiklerinde “neredeyse bütün saray memurları, durumu �in için oldukça avantajlı 
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gôrmüĢler, bu yüzden de �in‟in bir Ģekilde müdahil olması fikrini tasvip etmemiĢlerdi.”77 89 yılında 

�in komutanının Kuzey Hsiung-nularına karĢı giriĢtiği büyük sefere Ch‟ianglar ve mahallî yardımcı 

birlikler büyük destek verdikleri gibi, Güney Hsiung-nuları da 40.000‟den fazla askerle katılmıĢlardı.78 

Sınır bôlgelerinde yerleĢtirilerek �in‟e destek veren ve �in sınırlarını kuzeyden gelecek “barbar” 

tehditlerine karĢı savunacak olan bu “barbar” yardımcılara �in idaresinin “ kulakları ve gôzleri” 

deniyordu.79 

Açıkça i-i-fa-i metodu, Sonraki Han Sül�lesi zamanında insanı hayrete düĢürecek Ģekilde �in 

menfaatlerine hizmet eden bir politika haline dônüĢtürülmüĢtü; ancak zamanın yeni Ģartlarına ve yeni 

gôçebe kavimlerin ortaya çıkmasına gôre �inliler, bu sistemi, “birleĢik, güçlü ve saldırgan bir bozkır 

devletinden gelen daimî tehditlere karĢı değil, aynı zamanda gerek �in içerisinde gerekse dıĢında 

bulunan çok küçük ve bôlünmüĢ, ama sebep oldukları karıĢıklık hiç de daha az olmayan barbar 

gruplarla yüzyüze geldiklerinde”80 de uyguluyorlardı. 

�in sınırlarını savunmak için Ġmparator Wen-ti‟den ônce sınır bôlgelerine kısa aralıklarla vazife 

yapacak genç askerler gônderiliyordu. Ch‟ao Ts‟o, bunu da tenkit etmiĢ; sınır muhafazasını bunlara 

emanet etmek yerine meskenlere ve çiftliklere aileleriyle birlikte yerleĢtirilecek insanlardan düzenli 

yerleĢim yerleri teĢkil etmenin Devlet‟in daha fazla avantajına olacağını delilleriyle gôstermiĢ; Devlet‟e, 

insanlara bu tür koloniler kurmalarını teĢvik etmek için ôzendirici teklifler yapılmasının iyi olacağı 

teklifinde bulunmuĢtur. Bu insanlar, o bôlgede hem askerî, hem de ziraî iĢler yapmakla da mükellef 

olacaklardı.81 Ch‟ao Ts‟o‟nun bu teklifi, Ġmparator Wu-ti zamanından itibaren, Hsiung-nulardan 

zaptedildikten sonra “Hsi-yü” yani Doğu Türkistan bôlgesinde uygulanmıĢ, Fergana bôlgesinin 

fethinden sonra her biri 500 kadar çiftçi-askerden oluĢan askerî ziraî koloniler diyebileceğimiz t‟un-

t‟ien‟ler kurulmuĢtur. Bu yerleĢim yerlerinin maksadı, Batı Bôlgelerine gidecek olan �in askerlerinin ve 

elçilerinin yiyecek ihtiyaçlarını karĢılamaktı; 82 bununla gôrevli olan Wu-chi Chiao-wei memuriyeti ise, 

hem t‟un-t‟ienlerden sorumlu olacak, hem de Batı Bôlgesi‟ndeki �in askerlerine yiyecek temin 

edecekti.83 HHS‟nun toplayıcısı Fan Yeh‟nin ifadesine gôre, bu t‟un-t‟ien sistemi, �in Haraç 

Sistemi‟nin Batı Bôlgelerinde desteklenmesinde “anahtar rol” oynamıĢtır.84 

5. Tung Chung-shu 

(M.�. 195/179?-115/104?) 

Han Sül�lesi zamanında ve Ġmparator (Hsiao) Ching-ti ile Wu-ti dônemlerinde gôrev yapan Tung 

Chung-shu, Konfüçyanist eyilimli bir devlet adamı, yeni ortaya çıkan “elit tabaka” ideolojisinin de ateĢli 

taraftarı olan Konfüçyanist bir filozftur.85 Bilindiği üzere Ch‟in Sül�lesi zamanında Ġmparator Shih 

Huang-ti, bir sebep yüzünden bütün Konfüçyanist kitaplari imha ettirmiĢ, bu ekolü temsil eden birçok 

�limi de ôldürtmüĢtü.86 ĠĢte, �in‟de Konfüçyanist sistemin yeniden yerleĢmesini temin eden ve bu 

konuda �in Ġmparatoru Wu-ti‟ye danıĢmanlık yapan Tung Chung-shu‟dur. Hayatı ve hangi tarihler 

arasında yaĢadığı konusunda tam bir gôrüĢ birliği yoktur. M.�. 179 il� 104 yılları verildiği gibi,87 195 

il� 115 tarihlerini verenler de vardır. Konfüçyus gibi �in‟in kuzey bôlgesinde, eski Chao Beyliği 
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topraklarındaki Kuang-ch‟uan‟da doğmuĢtur. Gençliğini, Konfüçyus‟a atfedilen Ch‟un-ch‟iu (Ġlkbahar 

ve Sonbahar) Yıllıklarını “yutmak”la geçirmiĢti; kendisi bu konuda akademik bir uzmandı.88 Gerek 

kendisi gerekse çocukları ve torunlarının hep “yüksek memuriyetlerde” çalıĢtıkları �in kaynaklarında 

anlatılan Tung Chung-shu,89 ilk defa Ching-ti dôneminde muhtemelen M.�. 152 tarihlerinde devlet 

gôrevine getirilmiĢti.  

Ching-ti zamanında “po-shih” (> Türkçe: BahĢi; yüksek bilgi sahibi �lim, �stad) unvanını 

kazanmıĢ, Wu-ti zamanında ise Ġmparator baĢa geçer geçmez kendisini Güneydoğu �in‟deki Chiang-

tu Krallığı‟nın “baĢbakanlığına” getirmiĢ; 90 bir müddet sonra da devlet “üniversite”sinin baĢ �limi 

olmuĢtu. Ġmparator‟un gôrev ve sorumlulukları konusunda kendisine sorulan felsefî ve siyasî sorular 

münasebetiyle iki kere Ġmparator‟un huzuruna çıkmıĢtı. Hükümdarlığın mahiyeti ve Gôğün otoritesine 

dayalı fikirleri, Ch‟in Sül�lesi‟nin yanlıĢları gibi konularda fikirlerini çekinmeden sôylemesiyle 

tanınan91 ve Ġmparator‟u yônetimdeki etkinliği ile çok etkileyen Tung Chung-shu, ôlümüne kadar hep 

bazı krallıklarda “baĢbakanlık” gôrevlerinde bulunmuĢtur; çok yaĢlı bir halde emekliliğe ayrıldıktan 

sonra da kendisini yazı yazmaya vermiĢtir. �ldüğünde arkasında, 2000 yıldır �in‟de devam edecek 

olan bir miras (Konfüçyanizm) bırakıyordu. “Ġmparatorluk Konfüçyanizmi”nin etkili kurucusu sayılan 

Tung Chung-shu, bilhassa Konfüçyanistler tarafından çok seviliyordu; ancak o, her gelenekten 

düĢünürlere de son derece saygı ve hürmet gôsterirdi. 150‟den fazla kısa eser yazmıĢ olan ve 

bunlardan çoğunu da Ġmparator‟a takdim eden Tung Chung-shu‟nun Ġmparatorlara sunduğu muhtelif 

konulardaki eserlerinin M.�. 141 il� 130 arası bir tarihte sunulduğu tahmin ediliyorsa da ilk tarih 

muhtemelen çok erken olmalıdır; genellikle M.�. 134 gibi bir tarih veriliyor.92 Tung Chung-shu‟nun 

Konfüçyanist �in devlet geleneğine getirdiği ônemli bir yenilik Ģudur: “imparatorluğun temel idare 

prensipleri değiĢmeden kalır, ancak, siyasetin tedbir almayı gerektiren kararları, farklı çağların 

değiĢen Ģartlarını bunların uygulandıkları Ģartlara uydurmak için her zaman değiĢtirilmelidir.”93 

Wu-ti, iĢbaĢına geçtikten sonra Hsiung-nulara karĢı o zamana kadar yürürlükte olan pasif �in 

tavrını değiĢtirerek onlara karĢı Ģiddet taraflısı bir yol takip etmeye baĢlamıĢtı. M.�. 130‟lu yıllarda 

baĢlayan bu siyasî manzara ve Hunlara karĢı patlak veren askerî saldırılar karĢısında Tung Chung-

shu, “iyi bir Konfüçyanist” olarak bu hareketleri kınamıĢtı. AnlaĢma Ģartlarına riayet, “chün-tzu” yani 

prensip adamı olanlar için geçerliydi, Hsiung-nular gibi “açgôzlü”ler için geçerli değildi; onlar ancak 

maddî Ģeylerle tatmin edilebilirdi. Bu sebeple, Hsiung-nulara verilen yıllık ôdemelerin artırılması teklifi 

karĢısında Saray‟a bu konuda ısrar etmeği sürdüren Tung Chung-shu, pratik bir zeka ile, Ģu 

hususların, yeni yapılacak anlaĢmalara konulmasını ônerdi: Hsiung-nularla, Tanrı (Gôk) huzurunda 

mukaddes bir yemin yaptırılarak bir anlaĢma akdedilmelidir. Ayrıca, “Hsiung-nuların anlaĢmaya riayet 

edeceklerinden emin olmak için Han �in‟i Shan-yü‟den, bir oğlunu rehin olarak �in‟e vermesini 

istemelidir. Bôylece, üçlü-iktisadî, dinî ve Ģahsî-kôlelik sayesinde Hsiung-nuların Ho-ch‟in sistemi ile 

kendiliklerinden Han (�in) hakimiyetine bağlanmağa zorlanacağı” umuluyordu.94 

Sonuç: Ho-ch‟in Sistemi‟nden  

Haraç Sistemi‟ne 
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Ying-shih Yü‟nün de haklı olarak iĢaret ettiği gibi, gerek Chia I, gerekse Tung Chung-shu‟nun 

yukarıda verdiğimiz teklif ve ônerileri, bütün Türk tarihi ve Türklerin �in ile olan iliĢkileri, yıkılıĢ sebep 

ve Ģekilleri dikkate alındığında basit, tek tek kimselerin �in Sarayı‟na sundukları boĢ, anlamsız teklifler 

olarak düĢünülmemelidir; her ikisi de Ho-ch‟in sulh anlaĢmasına az veya çok d�hil olmuĢ kiĢiler 

olmakla kalmamıĢlar, sonraki zamanlarda “Haraç Sistemi”nin meydana getirilmesine de yardımcı 

olmuĢlardır. AnlaĢma icabı, �in‟den alınan hediyelerin, “ekonomik bir silah” olarak kullanılması “Haraç 

Sistemi”ne tam olarak uydurulmakla birlikte Tung Chung-shu‟nun teklif ettiği “barbarlardan rehin alma” 

sistemi, “barbarların haraçgüzar yapılması”nın ônemli bir sembolü olarak ortaya çıkacaktır.95 Dinamik 

açıdan ve tarihî süreç içerisinde bakıldığında bu �in-Hun-Türk iliĢkileri, �in‟in “cihanĢümul devlet 

nizamı” anlayıĢına uygun bir Ģekilde düzenlenebileceği ôzel bir Ģekle doğru, Ho-ch‟in Sistemi‟nden 

Haraç Sistemi‟ne doğru bir geçiĢ için sürekli bir arayıĢ olduğu gôrülebilir. Barfield, “Haraç Sistemi”nde, 

eski Ho-ch‟in anlaĢmasının yerine bir yenisinin konmasını değil, eski anlaĢmaya sadece yeni bir il�ve 

gôrmektedir.96 Gerçi �in-Hun iliĢkilerini düzenleyen bôyle bir müessese henüz yoktu ve bunun 

eksikliği hissediliyordu; Han �ini‟nin ekonomik silahının, istenen “barbar”ları itaat altına almada bir 

müessese halini alabilmesi için dinî ve Ģahsî bağlar tek baĢına h�l� çok zayıftı; ancak Tung Chung-

shu‟nun teklifi, geçiĢ için bu “Ģekil” problemine çok daha yakındı.97 

Ch‟ao Ts‟o‟nun geliĢtirdiği “barbara karĢı barbarı kullanma” siyaseti ise tarih boyunca Orta Asya 

boyları ve devletleri ile �in sül�leleri arasında hep uygulana gelmiĢtir; mesel�, M.�. 133 tarihlerinde 

Ġmparator Wu-ti, �in‟e sığınmıĢ olan Hunlardan Hsiung-nularin kuzeyinde yaĢadığını ôğrendiği Yüeh-

chihlere elçi olarak Chang Ch‟ien‟i gôndermiĢti.98 Onları bulmak için ta Maveraünnehir bôlgesine 

kadar giderek Yüeh-chih hükümdarıyla konuĢan ve eli boĢ dônen Chang Ch‟ien‟in asıl vazifesi, Yüeh-

chihları tekrar Kansu bôlgesine geri getirtmek, Hsiung-nulara karĢı içlerinde sônmeyen bir kin olan 

Yüeh-chihler99 ile Hsiung-nuları bu Ģekilde birbirleriyle vuruĢtumak idi. Bu birinci seferinde baĢarısız 

olan Chang Ch‟ien, Hsiung-nuların Kansu bôlgesini kaybetmelerinden sonra onları bir baĢka “barbar” 

ile arkadan vurmak isteyen Wu-ti tarafından M.�. 118 il� 115 yıllarında bu defa, Hsiung-nulara t�bi 

olan ve Tanrı Dağları bôlgesinde oturan Wu-sunları kendi tarafına çekmek ve Hsiung-nulara karĢı 

isyan ettirmek üzere elçi olarak gônderilmiĢti.100 Bôylece Wu-ti, her iki ôrnekte de “i-i-fa-i” politikasına 

iĢlerlik kazandırmak istemiĢti.101 Wu-ti‟nin bu ikinci teĢebbüsü baĢarılı olmuĢ, Wu-sunlar, gerek 

�in‟den gelen cazip teklifler gerekse Hsiung-nuların artan baskıları neticesi �in‟e yakınlaĢmak 

zorunda kalmıĢlardır. �inliler, Batı Bôlgelerindeki Ta Yüan (Fergana), K‟ang-chü (Soğdiana) ve Wu-

sun gibi devletlere �in‟in zengin altın ve ipek hediyelerini bolca vererek onlarla ilk münasebetleri 

kurmaya ve daha sonra da onları �in‟e bağlamaya muvaffak olmuĢ;102 zaman zaman da, M.�. 110 

ve 105 yılındaki Wu-sun ôrneğinde olduğu gibi, bu devletlere birer �in prensesi gôndererek ônemli bir 

pazarlık gücü elde etmiĢti.103 �inliler, bu devletleri kendilerine bağlarken, düĢmanca tavırlar 

sergileyen mahallî kralları ôldürtmek ve onların yerine �in namzetlerini geçirmek gibi, yaklaĢık yarım 

yüzyıl ônce Chia I‟nin ortaya attığı “BeĢ Tuzak” prensibinden hiç de daha aĢağı kalmayan yollara 

baĢvurmuĢlardı.104 Ġlk Han ile Sonraki Han Sül�leleri arasında bulunan Wang Mang Dônemi‟nde 

(M.S. 9-23) ise gerek bu gibi t�bi devletlere, gerekse Hsiung-nulara uygulanan stratejiler son derece 

karmaĢıktır ve bunlar, �in‟de dahi birçok tartıĢmalara sebep olmuĢtur; mesel� Hsiung-nu idarecilerini 
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birbirlerine karĢı açıkça kıĢkırtmak, komplo hazırlamak, Hunları 15 ayrı shan-yülüğe bôlmek, teklifini 

kabul etmeyenleri ôldürtmek, Hun devlet mührünü gizlice değiĢtirmek… gibi. 

W. Eberhard‟ın çok açık bir Ģekilde ifade ettiği gibi, “�in kaynaklarından, Hsiung-nulardaki Shan-

yülerin birinin gidip diğerinin gelmesi ve fiilî çatıĢmalardan �inlilerin ne derece sorumlu oldukları 

açıkça gôrülememekle beraber, �inliler, Hsiung-nular içerisindeki tefrikayı ve karıĢıklığı tahrik etmek 

için entrika, ispiyon ve sabotaj dahil yapabilecekleri her Ģeyi yaptılar.”105 

Hsiung-nulara karĢı �inlilerin uyguladıkları bu entrikacı ve saldırgan tutum, Wu-ti dôneminde 

�in‟in kuzey bôlgelerinin ve Kansu‟nun onların elinden alınmasından sonra da durmaksızın devam 

etmiĢ, hatta onun halefleri Chao-ti (M.�. 87-74) ve Hsüan-ti (M.�. 74-49) zamanlarında Hunlar daha 

da zayıflamıĢlardı. Muhtemelen bu durum, neticede Hsiung-nulara karĢı diğer kabileleri harekete 

geçirmiĢ:106 M.�. 72-71 yıllarında Batıdan Wu-sunlar, kuzeyden Ting-lingler ve doğudan Wu-

huanlar, Hsiung-nulara karĢı ortak bir saldırıya geçerek onlara düĢmanları olan �inlilerin yaptığından 

daha ağır kayıplar verdirmiĢlerdi; �in kaynaklarına gôre, bu “kardeĢ kavgaları”esnasında Hsiung-nular 

nüfuslarının %30‟unu, hayvanlarının ise yarısını kaybetmiĢler, bu tarihten sonra onların bilhassa Doğu 

Türkistan sahasında bulunan t�bi devletler üzerindeki hakimiyeti de tamamen sona ermiĢti.107 

Hsiung-nuların içerisine �in tarafından sokulan ikiliğe en iyi ve ibret�miz ôrnek, M.�. 54 yılında 

iki kardeĢin: Hsiung-nu Shan-yü‟sü olan Hu-han-yeh ile kardeĢi Chih-chih‟nın birbirlerine karĢı 

kıĢkırtılıp ônce Chih-chih‟nın Shan-yü‟ye isyan ederek tahtı elinden almasına ve Hu-han-yeh‟nin de 

M.�. 53 yılında �in‟e bağlanmasına yol açmıĢ ve Hunlar ilk defa �in hakimiyetini “resmen” 

kabullenmek zorunda kalmıĢlar; Hu-han-yeh �in‟e sığındıktan sonra kendisine, M.�. 48 yılındaki 

Moğolistan‟a dônüĢüne kadar �in sınırında, her yıl artan mikdarda “bedava” altın, bakır, elbiseler, ipek 

ve ipek mamulleri, kuru pirinç ve hububat gibi �in yardımları yapılmıĢ, kendisine, �in‟in her zaman 

yaptığı gibi “büyük” unvanlar verilmiĢti.108 Bunun bir “neticesi” olarak �in, kendisine verdiği 16.000 

kiĢilik �in süvarisiyle Hu-han-yeh‟nin, tahtı kardeĢi Chih-chih Shan-yü‟den geri almasını sağlamıĢ; iki 

“kardeĢ” arasındaki savaĢ, neticede pek çok “kardeĢ” Hun‟un ôlümüne sebebiyet verdiği gibi, Chih-

chih da M.�. 36 yılında, müĢterek bir �in-Hsiung-nu ordusuyla, yani “barbara karĢı barbar”destekli 

�in ordusuyla Talas boylarında kendisiyle yaptığı kanlı bir kale muharebesi sonucu ortadan kalkmıĢ, i-

i-fa-i, “barbarlara saldırmak için barbarları kullanma” stratejisi bir kez daha uygulanmıĢtır.109 M.�. 33 

yılında �in‟i ziyaret eden Hu-han-yeh shan-yü, �in‟e yaptığı “üstün hizmetlerden dolayı” Ġmparatorluk 

hareminden beĢ �inli kadınla taltif edilmiĢti110 ki burada, Chia I‟nin “BeĢ Tuzak” prensibi içerisindeki “ 

(güzel) kadınlar vermek” suretiyle Hsung-nuların KULAKLARINI BOZMAK maddesi 

uygulanıyordu.111 Chia I‟nin “BeĢ Tuzak” prensibinde de izah edildiği üzere �in imparatorları, �in‟i 

ziyaret eden yabancı kiĢileri doyurmak için zaman zaman onlara yiyecek ve içeceklerin yanı sıra, 

gôzlerini boyamak için kıymetli taĢlarla ve mücevherlerle süslü çadırlar ve elbiseler içerisinde onları 

karĢılıyorlar; onları eğlendirmek için mûsiki, muhtelif “okus-pokus”lar ve vahĢi hayvan gôsterileri 

(sirkler) de hazırlıyorlardı.112 �in‟in i-i-fa-i prensibini en iyi uyguladığı ve gerçekten enteresan olan 

ôrneklerden biri de M.S. XII. yy.‟a �ittir.  
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Mançurya bôlgesinden gelerek �in‟in kuzeyini ele geçiren Ch‟i-tanlar (Kitan/Kıtay), burada Liao 

(907-1125) adıyla anılan bir devlet kurmuĢlardı. YaklaĢık 200 yıl kadar �in‟de yaĢayan ve artık �in 

kültürüne de ônemli ôlçüde adapte olan Ch‟i-tanlardan kurtulmak için �in‟deki Sung Hanedanı (960-

1234), Mançurya‟nın çok daha kuzeydeki ormanlık bôlgesinde yaĢayan bir diğer “barbar” olan, ancak 

Ch‟i-tanlardan daha vahĢi bir hayat yaĢayan Cürçenlere haber gôndererek onları �in‟in kuzey 

bôlgelerine gelmek ve “kardeĢ” olan Ch‟i-tanlara saldırmak üzere ikna etmiĢti; Sung �ini ile iĢbirliği 

yapan Cürçenler, kuzeyden gelerek Kuzey �in‟deki Ch‟i-tanlara saldırmıĢlar ve onları 1114 yılında 

tamamen imha ettikten sonra bu bôlgeye yerleĢmiĢlerdi. Sungların, hesapta olmayan bu duruma karĢı 

çıkması üzerine Cürçet‟ler, silahlarını bu defa �inlilere çevirerek sadece Kuzey �in‟i değil, Yang-

tse‟ye (Gôk Irmak) kadar olan Güney �in‟i de “silip süpürmüĢler” ve burada, �ingiz Han‟ın �in‟e girip 

onları bertaraf ettiği XIII. yy. baĢına kadar yaklaĢık 200 yıl �in‟e hakim olarak Ch‟i-tanlarınkinden çok 

daha geniĢ bir bôlgede Chin Hanedanı‟nı (1115-1234) kurmuĢlardır113 ki burada, ters tepmiĢ bir i-i-

fa-i stratejisinin yanı sıra, “yakındaki barbara saldırmak için uzaktakini dost edinme”114 ile ilgili VIII. 

yy. Türk kitabelerindeki enteresan bir iĢarete de yeniden Ģahit oluyoruz.115 

Gerek Hun, gerek Türk gerekse bozkırdaki bu “kardeĢ” kavgaları münasebetiyle, merhum Ziya 

PaĢa‟nın Ģu veciz ifadesini hatırlamamak mümkün değildir: 

Ehibb� Ģîve-i yağmada mebhût eyler a‟d�yı 

Hud� gôstermesün izmihl�li bir yerde1161 Bu makalede, �ince kelimelerin transkripsiyonu 

için Wade-Giles Sistemi kullanılmıĢtır. 

2 Yü 1967, s. 41-42; Yü 1990a, s. 122; Yü 1990b, s. 386; Barfield 1989, s. 46. 

3 Barfield 1989, s. 47. 

4 Yü 1990a, s. 115. Hsiung-nularla imzalanan Ho-ch‟in AnlaĢması, en son olarak M.�.135 

yılında gôrülüyorsa da aslında bu tabir, 135 yılından sonra da �in tarihlerinde “dostluk ve arkadaĢlık 

iliĢkileri” gibi daha geniĢ bir anlamda zaman zaman gôrülmektedir. Ancak biz bunu, daha dar ve esas 

anlamında olarak Hsiung-nularla yapılan anlaĢma için kullanıyoruz. Bk. Yü 1967, s. 10, dn.3. 

5 �inliler, �inli olmayan veya �in‟de oturmayan anlamında zaman zaman farklı kelimeler 

kullanmıĢlardır. Bu tabirin içine, Türk, Moğol ve Tibet gibi Orta Asya‟da yaĢayan bildiğimiz gôçebe 

kavimler girebildiği gibi, �in‟in mesela ta en güneyindeki bir kavim de girebilir; genel anlamda 

“yabancı” karĢılığı olan �ince kelimeleri karĢılamak için biz de yabancı kavimler ve gôçebeler için 

Batıda kullanılmıĢ olan “barbar” kelimesini kullandık. 

6 Yü 1967, s. 11. 

7 Yü 1990a, s. 125. 

8 Bk. De Groot 1921, s. 80-81; De Guignes 1923, s. 217-218; Barfield 1989, s. 52. Bk. 
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Biçurin I 1950, s. 57-58; Gumilev 1960, s. 87-88; �gel I 1981, s. 507-509; Yü 1967, s. 37; Watson II 

1993, s. 143; Barfield 1989, s. 51,52. 

9 Malyavkin 1989, s. 215. 

10 Loewe 1990a, s. 144-148. 

11 Loewe 1990a, s. 148. 

12 Chen-chi-yun 1996, s. 503. Chia I‟nin bu teĢebbüsleri boĢ çıkmamıĢ, ondan sonra yazılan 

mesel� Shih-chi ve Han-shu gibi ônemli pek çok �in tarih kaynakları, bu ôğetinin etkisi altında 

yazılmıĢlardır. 

13 Watson II 1993, s. 444. 

14 Loewe 1990a, s. 148. 

15 Watson II 1993, s. 450. 

16 Loewe 1990a, s. 148. Loewe, Chia I‟nin ôlüm tarihi olarak, daha ônceki bir eserinde M.�. 

tahminen 166 yılını vermektedir (Loewe I 1967, s. 155). 

17 Watson II 1993, s. 451. 

18 Bu konuda bk. Watson I 1993, s. 10, dn. 9; Watson II 1993, s. 197, dn.3. 

19  Loewe 1990a, s. 148 

 

20 Yü 1967, s. 11. 

21 Eberhard 1977, s. 87. 
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Hun Ġmparatorluğu Ġle Çin'in Doğu Türkistan Mücadelesi / Prof. Dr. Risalet 
Kerimova [s.743-748] 

Kazak Bilimler Akademisi / Kazakistan 

Hunlarla �in arasındaki Doğu Türkistan mücadelesi, o zamanlar �in‟de hükümran olan Han 

Hanedanlığı zamanında, yani yaklaĢık olarak M.�. ikinci yüzyılda baĢladı. O dônemin birbirine hasım 

devletleri kimlerdir ve onların Batı bôlgesi (Doğu Türkistan) için mücadele etmelerine sebep olan 

çıkarlar nelerdir? 

Batı bôlgesi veya Doğu Türkistan, doğu ile batıyı birbirine bağlayan ana kôprü niteliğindedir. 

Eski çağlardan bu yana, “Büyük Ġpek Yolu” denilen ônemli ticaret yolları bu bôlgeden geçerdi ve 

Avrasya medeniyetleri arasında bütün ticari ve kültürel mübadele buradan yürütülürdü. 

O dônemde Doğu Türkistan yoğun bir nüfusa sahipti ve ekonomik olarak da geliĢmiĢ bir 

bôlgeydi. Bu topraklarda neredeyse 34 ila 36 Ģehir devleti kurulmuĢtu. Bu devletler, değiĢik büyüklük 

ve siyasi potansiyele sahip, küçük birer kavim devletiydi. Buralarda esas olarak yerleĢik çiftçiler 

yaĢıyordu. Zhokjan, Siie, Puli, Gjuandu, Uity ve Shanshan (ġanĢan) gibi bazı devletler istisna 

oluĢturuyordu. Buraların halkı sığır yetiĢtiriciliğiyle uğraĢıyordu. Her Ģehir devleti kendi hükümdarına, 

kendi idaresine ve devletin çıkarlarını korumak için kendi ordusuna sahipti. �rneğin, Guici‟de cephe 

ordusu 21.076 askerden oluĢuyordu, buna karĢılık Hyhy‟de ordu yalnızca 45 askerden ibaretti. Bu 

koĢullar altında doğal olarak küçük devletlerin bağımsızlıklarını tam anlamıyla koruma Ģansı yoktu ve 

bu yüzden bunlar sınırlarına yakın daha büyük devletlere bağımlı olarak yaĢıyorlardı. Bundan dolayı 

M.S. birinci yüzyılın ortalarında ġanĢan hükümdarı Sjaovan, Czingue, Zhunlu ve Czjuimo adlı Ģehir 

devletlerine boyun eğdirdi. Ytjan Hükümdarı Syket ve Pishinai‟yi fethetti. Cheshi‟nin hükümdarı Halga-

Aman, Dan-huan, Hyhy, Ytancili‟yi himayesi altına aldı.1 Büyük ve güçlü Ģehir devletleri arasında da 

ihtilaflar çıkıyordu. Milattan sonra birinci yüzyılın ilk yarısında Sogyui‟nin gücünü arttırmıĢ olan 

hükümdarı, Gyici, Yutjan‟ı ve bir çok küçük Ģehir devletini hakimiyeti altına aldı.2 

Büyük devletlerde onlarca Ģehir bulunuyordu; bunlar arasında büyük ve küçük Ģehirler de vardı. 

Büyük devletlerin baĢkentleri (Gashi, Yan, Yuni, Ymi, Yankyui, Chzhoha-hota vb.) siyasi, ticari, dini ve 

kültürel merkezlerdi. Büyük Ġpek Yolu üzerinde bulunan bu Ģehirlerde büyük pazarlar kurulurdu. Bu 

devletlerin hükümdarları saraylarda yaĢarlardı. Tapınaklar ve soyluların evleri, diğerlerinden 

ihtiĢamlarıyla ayrılırlardı. El iĢçiliğiyle uğraĢan hünerli zanaatkarların yaĢadığı bu kentlerde 

zanaatkarların iĢ yerlerinin toplu halde bulunduğu yerler vardı. Zanaatkarlar madenleri, yeĢim taĢını 

iĢleyebiliyorlar, seyrek dokunmuĢ kumaĢ,3 süet deri, halılar,4 ipekler, yünlü kumaĢlar5 ve pazen6 imal 

edebiliyor ve pamuklu kumaĢ7 dokuyabiliyorlardı. 

Doğu Türkistan‟daki çok sayıda devlet, dıĢ politikada bôlgenin çıkarlarını korumak için birleĢik 

bir güç oluĢturmamıĢlardı. �inli tarihçiler haklı olarak Ģu gerçeğe iĢaret ediyorlar: Doğu Türkistan 

devletlerinin orduları “tek baĢlarına zayıftı ve orduda hiyerarĢik bir yapı yoktu”.8 Bunun neticesinde 

ekonomik olarak geliĢmiĢ, zengin fakat güvenlik bakımından zayıf olan bu devletler, ôzellikle de 
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Büyük Ġpek Yolu üzerinde kurulmuĢ ticaret merkezleri, süper güç niteliğindeki Hunlar ve Han 

Ġmparatorluğu gibi güçlü komĢu devletler için cazip küçük birer lokma idiler. 

Hun Ġmparatorluğu M.�. ikinci yüzyılın ilk yarısında gücünün doruğuna çıktı. O dôneme kadar 

Hunlar, Doğu Türkistan‟ın ônde gelen Ģehir devletlerine boyun eğdirdiler. Hun Ġmparatoru Mao-tun 

(Mete), Han Ġmparatoru Vendi‟ye yazdığı bir mektupta Ģôyle diyordu: “Loylan, ysyni, hycze ve onların 

yakınlarındaki 26 devlet  hakimiyet altına alındı. Sonuçta, bunların hepsi, yay gerenlerle birlikte, Ģimdi 

tek bir aile çatısı altında birleĢtirildi”.9 Gôçebe Hunlar, kendilerinin üretmediği maddi nimetlerden 

yararlanma gereği hissettiler ve Doğu Türkistan devletlerinin içinde tarımla geçinenlere akınlar 

düzenlediler. Hunların batı sınırındaki prensi Doğu Türkistan‟da asayiĢi tesis etmek için bôlgeye polis 

gôrevlileri atadı. Polis gôrevlileri Yanki, Chagan-tyngie ile Halga-aman arasında yaĢadılar ve himaye 

altına alınmıĢ bu devletlerden ônemli miktarda vergi topladılar.10 Hunlar, bu devletlerin fethedilen 

bôlgelerinde yaĢayan zanaatkarları ve bir kısım nüfusu kendi ülkelerine gôçe zorladılar. �rneğin, 

Hoyhanshy‟deki Pulei devleti hakkında Ģu bilgi veriliyor: “BaĢlangıçta Pulei büyük bir devletti, fakat 

batı bôlgesi (Doğu Türkistan) Hunlar tarafından iĢgal edilince, Pulei hükümdarı, Tanhu‟ya karĢı bir 

kusur iĢledi. ve Tanhu buna ôfkelenerek, 6.000 Puleiliyi gôçe zorladı”.11 

Doğu Türkistan‟ı hakimiyeti altında bulunduran Hunlar, bôlge halkının hayat tarzını değiĢtirmedi. 

Hunların hakimiyeti geleneksel kültürde büyük değiĢikliklerin meydana gelmesiyle sonuçlanmadı. 

Dahası, Hun kuvvetlerine boyun eğen yerli halk, sabit bir oranda vergisini ôdedi, fakat Hunlarla 

yakınlaĢmak istemedi ve onların bayrağını dalgalandırmadılar. 

M.�. 202 yılında �in‟de Han Hanedanı iktidara geldi. Han Hanedanlığı, saltanatının ilk yıllarında 

“dünya politikası ve Hunlarla dostane iliĢki kurma” politikasını benimsedi. Han Hanedanı iktidarda 

durumunu sağlamlaĢtırdıkça kuzey sınırlarını güvence altına almak için bu asi komĢusunun 

buralardaki hakimiyetine son vermeye karar verdi. Han Ġmparatorluğu, Hunların Doğu Türkistan‟daki 

hakimiyetini kabul edemezdi. Doğu Türkistan, �in‟e çok değerli ve ender bulunan yeĢim taĢı 

sağlıyordu ve baĢka madenlerce de zengindi. O dônemde ticaretin yoğun olarak sürdürüldüğü Doğu 

Türkistan‟ın ticaret yollarının Hunların hakimiyetinde olması da Han Ġmparatorluğu‟nu rahatsız 

ediyordu. 

Han Ġmparatorluğu‟nun kurucusu Ġmparator Gao-di (Kaoti) M.�. 200 yılında Hunlara karĢı askeri 

bir sefere çıktı. �in ordularını bizzat Ġmparator Kaoti‟nin kendisi komuta ediyordu. Ġlk muharebelerden 

sonra Mete, kuvvetlerini geri çekti. �in‟in, imparatorun bizzat kendisinin komuta ettiği ve aralarında 

muhafız birliklerinin de bulunduğu ôncü birlikleri Hunları takip etti. Bu sırada �in‟in ôncü birlikleri, 

ordunun bel kemiğini oluĢturan diğer birliklerden uzaklaĢmıĢ ve onlarla bağlantılarını koparmıĢ 

oldular. Hunlar tabii ki geri çekilmeyi durdurdular ve Han Ġmparatorluğu‟nun ôncü birliklerini kuĢattılar 

(Turan taktiği). Bu birliklerin içinde imparatorun kendisi de vardı ve ordusu ona askeri yardım 

getiremedi. Sima Cyan bu konuda Ģôyle yazıyor: “Yedi gün boyunca dağlarda ve dağ eteklerinde 

sıkıĢmıĢ olan Han‟ın askerlerine ne bir askeri yardım gelebildi ne de gıda yardımı yapılabildi.” 

Ġmparatoru kurtarmanın tek yolu Hunlarla barıĢ anlaĢması yapmaktı, bu anlaĢmada, hanedanlıktan bir 
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prensesin Tanhu‟yla evlenmek üzere Hunlar‟a verileceği vaadediliyordu.13 Ġmparator bu vaadini 

ancak Hunların bir çok saldırı daha düzenlemesinden sonra yerine getirdi. Ayrıca imparator ôzgürlüğe 

kavuĢmak ve barıĢı yeniden tesis etmek için Hunlara pahalı hediyeler vermek zorunda kaldı. Bu 

savaĢtan sonra Hunlarla Han Ġmparatorluğu arasında 40 yıl boyunca barıĢ hakim oldu. 

M.�. ikinci yüzyılın ikinci yarısında Han Ġmparatorluğu tekrar Hunlara karĢı yoğun askeri 

saldırılar düzenlemeye baĢladı. Ġlk saldırı M.�. 127 yılında düzenlendi. Bu kez baĢarı kazanıldı. 

“Hunlar kaçtı ve artık çôlden güneye kadar uzanan bôlgede Hunların yôneticilerinin karargahları 

kalmadı.” M.�. 124 ila 123 yılları arasında savaĢ, radikal Hunların savaĢ meydanına, yani Moğolistan 

steplerine taĢındı. Han‟ın ordusu, Tanhu‟nun kuzeydeki karargahını ele geçirdi ve yaklaĢık 90 bin 

Hunu ôldürdü, fakat kendisi de ağır kayıplar verdi.14 M.�. 115 yılında Hanlar, fethedilmiĢ Hun 

topraklarında Czycyuan eyaletini, 111 yılında ise ġani ve Dunhyan eyaletlerini kurdular. Bôylece, 

�in‟in Doğu Türkistan‟a sızması için bir üs kurulmuĢ oldu ve tarım havzasında hakimiyet kurmak için 

�inlilerle Hunlar arasında rekabet dônemi de baĢladı. 

Han Ġmparatorluğu M.�. 108 yılında, en yakın komĢu devletlere, yani Doğu Türkistan‟ın doğu 

kesiminde kurulmuĢ devletlere karĢı askeri harekata baĢladı. Bu dônemde Han Hanedanlığı, GuĢi ve 

Loylan Devletlerine karĢı düzenlenen saldırılardan zaferle çıktı. Bu askeri saldırılar sonucunda Loylan 

hükümdarı esir alındı ve baĢkent GuĢi fethedildi. 

M.�. 104 yılında Hanlar Orta Asya‟da batıya doğru ileri harekata geçtiler. Ancak �in orduları bu 

saldırılarda art arda mağlubiyetler yaĢadılar. Zamanın imparatoru Y-di, 60 bin askerden oluĢan büyük 

bir orduyla yeni bir sefer düzenledi. Bu sefer, Orta Asya‟da Doğu Türkistan toprakları üzerinden geçen 

“kuzey güzergahından” yapıldı. Hanlara direnmeye çalıĢan Lintay Devleti yakılıp yıkıldı. M.�. 101 

yılında Han ordusu, Fergana‟nın kentlerini yağmaladı ve yapılan barıĢ anlaĢmasında ôngôrüldüğü 

üzere buralardan at sürülerini ganimet olarak aldı. Bôylece Hunların Doğu Türkistan devletleriyle 

bağlantısı kesilmiĢ oldu. 

Fergana seferi, Hunlarla Hanlar arasındaki hasım iliĢkisinde belirleyici bir ôneme sahiptir. Her 

Ģeyden ônce Hanlar Hunları mağlup etti ve bu mağlubiyet sonucunda Doğu Türkistan hükümdarları 

Han Ġmparatorluğu‟nun hakimiyetini kabul etmek zorunda kaldılar. Doğu Türkistan‟da bulunan bir çok 

devlet �in‟in baĢkentine büyükelçiler ve rehineler gônderdiler. Bu, �inlilerin hakimiyetini tanıdıklarının 

ve onlara tabi olduklarının kabulüydü. 

Bu dônemde GuĢi, Hunlarla Hanlar arasındaki mücadelenin esas muharebe meydanı olarak 

kalmaya devam etti. M.�. 99 yılında �inlilerle Loylancev‟in birleĢik orduları burada mağlup edildi. 

Hunlara karĢı M.�. 97 yılında yeni bir sefer düzenlendi ve bu büyük seferde �inliler mağlup oldular. 

M.�. 89 yılında Li‟nin komutası altında yaklaĢık 70 bin askerden oluĢan �in ordusu, GuĢi‟yi tekrar 

kuĢattı. GuĢi hükümdarı, baĢkenti teslim etti ve �in‟in tebası olmayı kabul etti. Bu savaĢtan sonra �in 

ordusu, kesin sonuç verecek büyük bir muharebe için Tanhu‟nun ordusuyla birleĢti. Bôyle bir 

dônemde komutan Li Guan-li, ailesinin baĢkentte büyücülük yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığını ve 
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kendisinin de ôlüm tehdidiyle karĢı karĢıya olduğunu ôğrendi. Li Guan-li, mükafata hak kazanmak için 

imparator adına bir zafer kazanmaya karar verdi, fakat ilk savaĢta bozguna uğradı. Yanzhin dağında 

yapılan genel bir muharebede �in ordularının çevresi kuĢatıldı. Li Guan-li teslim oldu ve esir düĢtü. 

Bu savaĢtan sonra imparatorun savaĢa devam edecek bir ordusu kalmadı.15 

Husûmetin yukarıda anlatılan aĢamalarında Han Ġmparatorluğu, Hunlara karĢı bir zafer 

kazanamadı. Yalnızca yirmi yıl sonra, diğer gôçebe halkların (Ysyn, Yhyan ve Tingling) yardımıyla 

Hunlar bozguna uğratılabildi. Hunların bu mağlubiyeti, Orta Asya‟daki hakimiyetlerini sarsan siyasi 

krizlerin de baĢlangıcını oluĢturdu. Hunlar M.�. 60 yılında Tarım havzasında hakimiyeti kaybettiler. Bu 

siyasi krizin sonucunda Hunlar M.�. 56 yılında Güney ve Kuzey Hunları olarak ikiye bôlündüler. 

Güney Hunları, �in‟le barıĢ iliĢkileri kurdular ve �inlilerin topraklarına saldırılar düzenlemekten 

vazgeçtiler. Kuzey Hunları ise Orta Asya‟da müttefik Kangyi Devleti‟ne gôç ettiler. Han Ġmparatorluğu 

hükümdarları onları yoketmeye çalıĢtılar. �ünkü �inliler, Hunların, Kangyi Devleti‟yle bir araya 

gelerek, �in‟in Doğu Türkistan‟daki hakimiyetini tehlikeye düĢüreceğinden korkuyorlardı. �in 

ordusunun ôncü birlikleri Kangyi‟ye sefere gônderildi. Bu birlikler Kuzey Hunlarını esir aldılar ve 

ôldürdüler. 

M.�. 59 yılında Han Hanedanlığı‟nın hüküm sürdüğü �in, Doğu Türkistan üzerindeki 

hakimiyetini himaye iliĢkisine dônüĢtürdü. Bu, Doğu Türkistan‟ın tüm devletlerinin Han imparatoruna 

resmen tabi olması anlamına geliyordu. Komutan Chzhen Czi, Doğu Türkistan‟ın genel valisi olarak 

atandı.16 Genel valinin ikametgahı Yulei Devleti‟ndeydi. Genel valiye bağlı askeri yetkililer, �in 

büyükelçilerinin ve Doğu Türkistan topraklarından geçen ticaret kervanlarının serbest dolaĢımının 

idamesini denetliyorlardı. �in Ġmparatoru, kendisine t�bi bu devletlerdeki valilerine sembolik yetkiler 

vermiĢti, valiler �in mührünü taĢıyorlardı.17 

Han Hanedanlığı‟nın hakimiyetindeki �in, Doğu Türkistan topraklarında yavaĢ yavaĢ kôk 

salıyordu. Y-di imparator olduğunda, fethedilen topraklarda Czycyan, Chzhani ve Dynhyan eyaletleri 

kuruldu ve buralarda iki kale (Yi-min-gyan ve Yan-gyan) inĢa edildi. Dynhyan‟da batıya kadar uzanan 

bôlgede askeri karakollar kuruldu ve Byugyr ve Kyili‟deki bôlgelere gôçmenler yerleĢtirildi. Bu 

gôçmenler, yabancı devletlere gônderilen gôrevlilerle, ordunun yiyecek ihtiyacını karĢılamak zorunda 

olan sürgüne gônderilmiĢ suçlulardan oluĢuyordu.18 Himaye sisteminin uygulamaya geçirilmesiyle 

birlikte, tarımla uğraĢan yerleĢim yerleri de yoğun bir Ģekilde kurulmaya baĢladı. Ġmparator Chzhao-

di‟nin yônetimi altında (M.�. 86-74 yılları arasında) Doğu Türkistan‟da, Lintay ve Loylan‟da yerleĢim 

yerleri kuruldu.19 

Doğu Türkistan devletleri, Han Ġmparatorluğu‟nun herhangi bir Ģekilde zayıflamasını, onun 

askeri baĢarısızlıklarını ve iç mücadelelerini, kendi bağımsızlıklarını kazanmak için kullandılar. M.S. 

birinci yüzyılın son çeyreğinde Han Ġmparatorluğu içerde zor koĢullarla karĢı karĢıya kaldı. Uzun bir 

zaman devam eden iç çekiĢmeler �in‟in dikkatini Doğu Türkistan‟a yoğunlaĢtırmasına engel oldu. 

M.S. birinci yüzyılın baĢlangıcında Hun Ġmparatorluğu gücünü yeniden kazandı. Hunlar, tekrar �in‟in 

kuzeyindeki topraklara askeri saldırılar düzenlemeye baĢladı. Bu koĢullarda batı bôlgelerine gerilimli 
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günler geri dôndü. Ġlk olarak Hun sınırları yakınlarındaki Yanki Devleti Han Ġmparatorluğu‟ndan koptu. 

M.S. 13 yılında Yanki‟de �in‟in resmi temsilcisi Dan Cin ôldürüldü. Ġmparator Van Man bu sômürge 

devletini cezalandıramadı. M.S. 15 yılında yüksek rütbeli bir asker olan Li-Chyn, bir grup askeri 

yerleĢimciyle birlikte Doğu Türkistan‟a gônderildi. Fakat bôlge halkıyla yıllar süren çatıĢmalardan 

sonra Li-Chyn Doğu Türkistan‟da ôldürüldü. Van Man idaresi altında Han Ġmparatorluğu Doğu 

Türkistan‟daki hakim konumunu kaybetti.20 

Eski çağlarda ve Erken Orta �ağ Dônemi‟nde Türkistan‟daki siyasi koĢulların en ayırt edici 

ôzelliği, siyasal hayattaki istikrarsızlıktır. Bu dônemde, bôlgede siyasi hakimiyet için Ģiddetli bir 

mücadele süreci yaĢandı. Küçük devletler bağımsızlığını kaybetti veya sınırlarına yakın yerlerdeki 

daha büyük devletler tarafından fethedildi. Güçlü devletler arasında da ihtilaflar ortaya çıktı. Sonuçta, 

M.S. birinci yüzyılın ilk yarısında Sogyui Devleti‟nin hükümdarı, kıyasıya verilen bu iktidar 

mücadelesinde sivrildi ve daha güçlü bir konuma ulaĢtı. Sogyui hükümdarı, Gyici, Yityan ve daha bir 

çok küçük devleti fethetti. Sogyui Devleti coğrafik olarak Hun Ġmparatorluğu‟nun sınırlarından uzaktı. 

Sogyui hükümdarı Yan, Han Ġmparatorluğu‟nun sarayında bir süre rehin olarak tutuldu. Yan uzun yıllar 

�in‟in baĢkentinde yaĢadı ve Han‟ın sarayına saygınlık kazandırdı. Babasının ôlümünden sonra 

hükümdar olan Yan‟ın oğlu Kan ise Han Ġmparatorluğu‟na büyük hizmetlerde bulundu. M.S. 25 yılında 

Kan, Hunların ilerleyiĢini durdurdu ve eski imparatorun ailesi, imparatorluğun memurları ve bunların 

aileleri de dahil 1.000 kiĢiyi Hunların elinden kurtardı. Han imparatoru ôdül olarak Kan‟a, “Han 

Ġmparatorluğu‟na boyun eğen Doğu Türkistan‟ın Büyük BaĢkomutanı” unvanını verdi ve Kan, sahip 

olduğu erdemleri ile ün kazandı.21 

Sogyui Devleti, Hun aleyhtarı güçleri bir koalisyon çatısı altında birleĢtirebilirdi. Fakat Han 

Ġmparatorluğu‟nun Sogyui Devleti‟ne karĢı iĢlediği bir kusur, bu devletin dıĢ politikasında takip ettiği 

rotanın değiĢmesiyle sonuçlandı. M.S. 33 yılında Kan‟ın erkek kardeĢi Hyan, Sogyui Devleti‟nin 

hükümdarı oldu. Hyan‟ın askeri zaferleri, bu devleti daha da güçlendirdi. Hyan‟ın idaresi altında �in‟in 

Doğu Türkistan‟la iliĢkisi yeniden tesis edildi. M.S. 41 yılında Hyan, Han‟ın sarayında bir konuĢma 

yaptı ve konuĢması sırasında Hyan, Doğu Türkistan‟da �in‟in himaye sistemi kurması ve baĢına da 

kendisinin vali olarak getirilmesi ônerisinde bulundu. Ġmparator onu Doğu Türkistan‟ın valiliğine 

getirirken, mührü ona teslim etti ve Hyan‟ı Doğu Türkistan‟a pahalı hediyelerle birlikte gônderdi. 

Dynhyan bôlgesinin hükümdarı buna karĢı çıktı ve “bir yabancıya büyük yetkiler verilmemesi 

gerektiğini ve diğer devletlerin bu yetkilerin geri alınmasını umut ettiklerini” ileri sürdü. Ġmparator 

bunun üzerine, kararını yeniden gôzden geçirdi ve Sogyui büyükelçisine mührün iade edilmesi 

talimatını verirken, Hyan‟a “�in‟in Yüce Lideri” unvanını verdi. Sogyui‟nin tam bu sırada Dynhyan‟da 

bulunan büyük elçisi mührü vermeyi reddetti ve mührün ancak kuvvet yoluyla geri alınabileceğini 

sôyledi. Bu olay Han Ġmparatorluğu‟nun baĢını epeyce ağrıttı. Hyan kendisini büyük vali olarak ilan 

etme ve baĢına buyruk bir Ģekilde davranma hatasına düĢtü, diğer t�bi devletlere saldırılar 

düzenlemeye baĢladı ve bôylece diğer devletleri, kendisine karĢı çıkan muhalif safa sürükledi.22 

M.S. 45 yılında Tarım havzasının doğu kesiminde bulunan 18 devletin hükümdarı �in‟e 

rehineler ve pahalı hediyelerle birlikte elçiler gônderdiler ve Han Ġmparatorluğu‟ndan kendilerine vali 
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tayin etmesini istediler. Fakat imparator ülkedeki siyasi koĢulların istikrarsız olması sebebiyle onların 

talebini reddetti ve rehineleri geri gônderdi. Aynı dônemde Doğu Türkistan‟daki koĢullar da 

kôtüleĢmiĢti. Hyan yoğun askeri saldırılar düzenliyor ve Doğu Türkistan‟da fetihler yapmaya 

çalıĢıyordu. M.S. 46 yılının kıĢ aylarında Hyan, Gyuci‟ye sefer düzenledi. Gyuci‟nin hükümdarını 

ôldürdü ve fethettiği toprakları ilhak etti. ġanĢan‟ın hükümdarı umutsuzluğa kapılarak Han 

imparatoruna tekrar baĢvurdu ve imparatordan oğlunu rehin olarak kabul etmesini, Doğu Türkistan‟ın 

yônetimini üstlenmesi için kendilerine bir vali atamasını istedi. Ġmparator bu talebi sert bir Ģekilde 

reddetti. Bunun üzerine ġanĢan ve ġeĢi beylikleri Hunlara baĢvurarak yardım ve destek talep ettiler. 

Bundan sonra bôlgede iki muhalif devletler grubu ortaya çıktı: Bunlardan birisine Sogyui liderlik 

ediyordu, diğerine ise Hunlar.23 

Bu arada Sogyui Beyliği, güçlü bir devlet olan Davan‟ı fethederek daha da güçlendi. Fergana‟da 

Hyan, Gyuimi‟nin eski hükümdarını Davan‟da tahta çıkarttı, fakat hükümdar tahtta bir yıldan daha 

fazla kalamadı. Kangyi Devleti‟nin sürekli akınlar düzenlemesi yüzünden Davan Devleti‟ni bırakmak 

gerekiyordu ve Hyan, bu devletten yalnızca büyük miktarlarda haraç alabildi ve bu bôlgeyi terk etti. 

Hyan, otoriter idaresine devam etti ve kendisine bağlı devletlerin hükümdarlarını keyfi bir biçimde 

değiĢtirdi. Bazı devletlerin Sogyui Devleti‟nin tabiiyetinden ayrılmak istediği kuĢkusuna kapılarak, 

Gyimi, Gymo ve Halga-Aman Devletleri‟nin hükümdarlarını sarayına çağırdı ve onları idam ettirdi. 

Kendi ordu komutanlarını bu devletlerde tahta çıkarttı. Hyan‟ın bu davranıĢları yalnızca hükümdarlar 

arasında değil, halk arasında da büyük ôfkeye sebep oldu. Sogyui‟den atanan hükümdarlara karĢı, 

Yityan ve Pishinai Devletleri‟nde isyanlar çıktı. Hyan isyanları bastıramadı ve ordusu Hyan‟ı asilerin 

elinden zorla alabildi ve Hyan kendi devletine saklandı. Asiler Sogyui‟nin baĢkentini kuĢattılar. 

KuĢatmaya Hunlar, Gyici ve diğer devletler de katıldı. Fakat M.S. 61 yılında Yityan‟ın yeni hükümdarı 

Guande ancak bir yıl sonra Ģehri fethedebildi ve Hyan‟ı da esir aldı. Guande Hyan‟ı ôldürdü ve 

ülkesini de yakıp yıktı. Guande‟nin güçlenmesi Hunların hoĢuna gitmedi ve Hunlar, Yityan‟ı kuĢatmak 

üzere, Doğu Türkistan‟ın 15 devletinden devĢirilen 30 bin kiĢilik birleĢik bir orduyla beĢ komutanını 

gônderdi. Guande teslim olmakla akıllılık etti. Hunlar onu ôldürmediler, fakat bunun karĢılığında 

Guande oğlunu Hunlara rehin olarak gônderdi ve vergisini yünlü ve pamuklu mamüllerle ôdemeye sôz 

verdi. Sogyui tahtına, Guande‟nin küçük kardeĢi Cili geçti. Fakat M.S. 86 yılında �in‟in Doğu 

Türkistan‟daki valisi Sogyui‟yi fethetti ve bu devleti �in‟e kattı.24 

Milattan sonra birinci yüzyılın baĢında Doğu Türkistan, �in‟in hakimiyetinden kurtulmak için yeni 

bir giriĢimde daha bulundu. M.S. 105 yılında Han Hanedanlığı, tabii devletlere vali atamayı 

geciktirmek zorunda kaldı ve milattan sonra 107 yılında Han‟ın valisinin çevresi kuĢatıldı. �in bu tür 

eylemlere karĢı direnemedi ve Doğu Türkistan‟da valilik makamını lağvetmek zorunda kaldı. Hunlar, 

Han Ġmparatorluğu‟nun bu zayıf anından yararlandı ve bôlgedeki devletleri fethetti. Bu tarihten itibaren 

Hunlar, birleĢik bir güç oluĢturarak �in‟e saldırılarına tekrar baĢladılar.25 

Doğu Türkistan‟ın güçlü devletleri zaman zaman Hunlara karĢı askeri seferler düzenlediler. 

�rneğin, M.S. 134 Cheshi Devleti‟nin hükümdarları, kuzey komĢuları olan Hunlara karĢı ani bir 

baskında bulundular. Hunların evlerini yakıp yıktılar, yüzlerce erkeği ôldürdüler, kadınları esir aldılar. 
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Bu kadınlar arasında Tanhu‟nun annesi ve teyzesi de vardı. Ayrıca Hunlardan zengin bir ganimet de 

aldılar.26 

Doğu Türkistan‟daki devletler, iki güçlü imparatorluk arasında sıkıĢıp kalmıĢlardı. Bu yüzden 

onlar dıĢ politikalarını Ģekillendirirken, manevra taktiklerine baĢvurmak zorunda kaldılar. KoĢullar 

olumsuz olduğu zaman bu devletler, Hunlara veya �inlilere “boyun eğdiler”. �rneğin, M.S. 73 yılında 

Min-di zamanında �in, batı bôlgelerine mesaj gônderdiği zaman, Cheshi‟nin iki devleti de �in‟e 

bağlanmayı kabul etti, fakat Hunlar, buna ceza olarak bu devletler üzerine ordu gônderdiği zaman 

Cheshi‟nin bu iki beyliği Hunlara tekrar boyun eğmek zorunda kaldılar.27 

80 yıl sonra M.S. 153 yılında Arka Cheshi Devleti‟nin hükümdarı Alodo, Han Ġmparatorluğu‟na 

karĢı isyan etti ve �inli askerlerin yaĢadığı kentlerinden birini kuĢattı. KuĢatma sırasında birçok �in 

askeri hayatını kaybetti. Fakat Arka Cheshi prenslerinden bazılarının Alodo‟dan kopmaları üzerine 

Arka Cheshi Devleti �in‟e boyun eğdi. Alodo baĢına geleceklerden korktuğu için ailesi ve kendisini 

destekleyen küçük bir grup arkadaĢıyla birlikte Kuzey Hunlarına sığındı. �in Arka Cheshi Devleti‟ne 

bir vali atadı. Bir süre sonra Alodo ülkesine geri dôndü ve taht için mücadeleye baĢladı. �in‟in bu 

devlete atadığı asker kôkenli vali, Alodo‟nun Hunlardan yardım isteyeceğini ve batı bôlgesinde 

husûmeti kôrükleyebileceğini düĢündüğü için Alodo‟ya Arka Cheshi Devleti‟nin hükümdarlığını geri 

verdi.28 

Han Hanedanlığı‟nın idaresi altındaki �in, M.S. birinci yüzyılın ortalarında, içine sürüklendiği iç 

karıĢıklıklardan dolayı Doğu Türkistan‟ın idaresine hakim olamadı. Yityan‟da �in‟in atadığı bir vali olan 

Van Gin ôldürüldü, fakat Han imparatoru bu asi beyliği cezalandıramadı bile. M.S. 170‟de Cyle‟da 

�in‟in atadığı vali ôldürüldü. Bu beyliğin halkını cezalandırmak için �in bir giriĢimde bulundu, ancak 

baĢarısız oldu.29 M.S. 180 yılında �in‟de Sarı Nehir‟de balıkçıların isyanı baĢladı, bunun sonucunda 

Han Hanedanlığı iktidardan düĢtü. �in, uzun bir süre Doğu Türkistan‟daki hakimiyetini kaybetti. Bu 

kez de buralarda �inli hanedanların saltanat dônemi baĢladı: Syi Hanedanlığı (581-618), Tan 

Hanedanlığı (618-907). Sonuçta �in‟in Doğu Türkistan‟a yônelik yayılmacılık politikasının yeni bir 

safhası baĢlamıĢ oldu. 

Hunlar, Doğu Türkistan‟da hakim konumlarını muhafaza etmeye çalıĢtılar. �in‟in 

yayılmacılığına, M.S. ikinci yüzyılın ortalarına kadar karĢı koymaya devam ettiler. Fakat bu kez Hunlar 

daha güçlü bir düĢmanla karĢılaĢtılar: Sienpi. Nihayetinde Sienpi, Hunları Djungaria‟daki 

devletlerinden attı ve burada Hunların yerini aldı. 

Sonuçta Han Ġmparatorluğu ile Hunlar arasındaki Doğu Türkistan mücadelesi sona erdi. Bu 

savaĢın galibi olmadığını sôyleyebiliriz. Her iki imparatorluk da ulaĢılması güç hedeflerin peĢine düĢtü, 

bu hedefe ulaĢmak için çok fazla kuvvet ve emek harcadı, fakat ne biri ne de ôteki kayda değer bir 

baĢarı kazanabildi. Her ikisi de nihayetinde bu bôlgeyi fethedemedi ve fethettikleri dônemlerde de 

orada uzun süre kalamadı. Bitip tükenmek bilmeyen savaĢlar her iki devleti de tüketti ve bu da acı 

sonu doğurdu: Hunlar nihayetinde egemenliklerini kaybettiler, Han Hanedanlığı da tacını yitirdi. 
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�inlilerle Hunlar arasındaki savaĢ dônemi her Ģeyden ônce Doğu Türkistan devletleri için ağır 

bir sınavdı. Esas olarak, bütün savaĢlar onların topraklarında yapıldı, Ģehirleri yıkıldı, evleri 

yağmalandı, ekinleri yakıldı, ticari hayatları sona erdi, halkları ôldü. Yerel ihtilafların ortaya çıkmasıyla 

bôlgede hüküm süren siyasi istikrarsızlık ülkeleri zayıflattı. 

Bu durumdan KuĢan yararlandı. KuĢan, Doğu Türkistan‟ın bir kısmını imparatorluğuna kattı. 

KuĢan‟ın Tarım havzasındaki hakimiyeti, M.S. 230 yılına kadar sürdü. Bu tarihte KuĢan Ġmparatorluğu, 

Sasaniler tarafından egemenlik altına alındı.30 
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Hun Konfederasyonunun Bölünmesi ve Yıkılması / Prof. Dr. Richard R. 
Crespigny [s.749-757] 

Avustralya Milli �niversitesi Asya �alıĢmaları Fakültesi / Avustralya 

1. GiriĢ 

Hun (Hsiung-nu) Devleti‟nin 

Yapısı 

.�. üçüncü yüzyılın sonunda, yani Büyük ġan-yü Mete‟den (ya da Maodun) sonra üç yüzyıldan 

fazla bir süre Hunlar �in‟in kuzeyindeki topraklara hakim olarak Orta Asya‟da nüfuz peĢinde koĢtu. 

Katkıda bulunan diğer bilim adamları bu devletin daha erken dônemine dair tarihini ve Eski �in Han 

Hanedanı ile olan rekabetini ele aldıklarından, bu makale geç dônem Han Hanedanı zamanında, yani 

M.S. ilk iki asra denk gelen tarih diliminde Hunların düĢüĢe geçiĢini ve yıkılıĢını ele alacaktır. 

Bu halk ve yôneticileri hakkındaki bilgilerin büyük bir bôlümü düĢmanca olmakla birlikte, �in 

kaynaklarından gelmektedir. Hun dilinden sadece birkaç kelime kayıtlara geçmiĢtir. Eski �ince yoluyla 

günümüze ulaĢan yabancı dilden çeviri yazılara çok az güven duyulabilir. Bir �ince isim olan “Hiung-

nu” (Hun) tahminen yabancı bir dilin telafuzunu yansıtmaktadır; yine de tanımlamalarda daha sonraki 

asırlar boyunca Avrupa‟ya acı çektiren son Hunlarla bir bağlantı kurulmamalıdır. 

Hun yônetimi de diğer bozkır rejimleri gibi bir aile yônetimiydi. Otorite tamamen hükümdar 

ailesinin ve evlilik yoluyla akraba olmuĢ çok az sayıdaki klanın elindeydi. Devletin ismi hükümdar 

ailesinden gelmekteydi, bozkırdaki diğer klanlar ve kabileler ya güç kullanma tehdidiyle ya da 

idarecilerin �in‟in yerleĢik toplumlarından ticaret ya da savaĢ yoluyla elde ettiği armağanlarla 

boyunduruk altında tutulmaktaydı.2 

Lattimore‟un 1940‟ta ileri sürdüğü gibi, Hun Devleti‟nin geliĢmesi �inlilerin Qin ve Han 

hanedanlarının iktidarlarını pekiĢtirdiği sınır bôlgesindeki gerilimi yansıtmaktadır. �te yandan, bozkır 

halkları kuzeyde �in Ġmparatorluğu‟nun geniĢlemesinin tehdidi altındayken, aynı zamanda kırsal 

bôlgeler de �in mallarının sunduğu zenginlik ve lüks imkanlarının uzağındaydılar. Hun tarihinin büyük 

bir kısmı �in tecavüzlerine tepkilerle birlikte, �in mallarını ticaret ya da savaĢ yoluyla elde etme 

arzusu olarak gôrülebilir. �in imparatorları kendi hesaplarına, ticaret noktalarını kontrol etmek ve yine 

nispeten ônemi haiz olmak Ģartıyla, sınırın her iki yanındaki halkları ayrı tutmayı garanti altına almak 

suretiyle kuzey bôlgeleri üzerinde hakimiyet kurma peĢindeydiler. Askeri savunma ve uyarının aĢikar 

iĢlevinin yanı sıra, Qin ve eski Han‟ın inĢa ettiği �in Seddi bu amaçlara yônelik mükemmel bir araçtı. 

Surların büyük bir bôlümü daha sonraki Han tarafından askerden arındırılmıĢ ancak, halkların ayrı 

tutulmasına ve ticaretin sınırlandırılmasına dair politikaya devam edilmiĢtir. 

Hun hükümdarlarının en temel sorunu �in‟in zenginliklerini elde etmek ve bu yolla diğer bozkır 

halkları üzerindeki otoritelerini devam ettirmekti. Bu politikalarını düzenli ticaret, resmi hediyeleĢme -
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sıklıkla da gizli haraç- aracılığıyla ya da gerçek savaĢ ya da savaĢ tehdidiyle devam ettirmekteydiler. 

Bu hükümdarların iktidarları büyük oranda �in ile olan iliĢkilerine bağlıydı, devlet yapıları ise hiç de 

karmaĢık değildi. Bununla birlikte, imparatorluk ordularının ve yônetiminin ulaĢamadığı yerlerdeki 

nüfusu ve bôlgeleri kontrol altında tutan bu yabancı devletin varlığı �inlilerin de lehineydi. Yine de, 

M.S. birinci yüzyılda, Hun liderleri arasındaki bôlünme ve Han sarayındaki aĢırı ihtiras bu dengeleri 

bozarak düzensizliğe ve parçalanmaya neden oldu. 

2. �in ile �atıĢma ve 

Sınır SavaĢları (M.S. 9-45)3 

M.S. 9‟da Wang Mang imparatorluk tahtına oturduğunda, �in yônetimi ile Hunlar arasındaki 

iliĢkiler her iki taraf için de tatmin edici boyutlardaydı. M.�. ikinci yüzyıldaki çatıĢmalar, Ġmparator Wu 

ve Huhanxie‟nin (ya da Huhanye) saldırganlığı ve masraflı seferleriyle sonuçlandı. ġan-yü (M.�. 59-

31 yıllarında tahttaydı) düĢmanı �içi‟ye karĢı �in desteğine minnettardı. 43 yılında, barıĢı sürdürmek 

için muhteĢem bir yemin tôreni düzenledi, ve bu sükunet ôlümünden sonra da 30 yıldan fazla devam 

etti. Düzenli olarak mal ve hediye değiĢimleri yapılmakta, ġan-yü zaman zaman imparatorluk sarayını 

ziyaret etmekte ve Hunların hükümdarlık sarayında bazı �inli kadınlarla evlilikler gerçekleĢmekteydi 

(bu evliliklerden en Ģôhretlisi ise Huhanxi ġan-yü ile Bayan Wang Zhaojun‟un evliliği idi). Hun 

sarayında anne tarafından gelen nüfuz �in yanlısı fraksiyona yardımcı olmaktaydı, ancak “barıĢ ve 

aile bağları” diyebileceğimiz heqin sistemi, Hun hükümdarlık sarayı için çok değerli ama Hanlar için 

çok masraflı olan, �inlilerin maddi katkılarına bağlıydı. Fakat, büyük bir anlaĢma her zaman bir sınır 

savaĢından daha ucuzdu. 

ġan-yü sürekli olarak Ġmparatorluk sarayını ziyaret etmekte, �inlilerse hiç iadei ziyarete 

gelmemekteydi rağmen, Hunlar bu iliĢkiyi eĢitler arasındaki bir iliĢki olarak gôrmekte, �inliler de 

bunlara hiçbir zaman resmen vasal muamalesinde bulunmamaktaydı. Ancak, Wang Mang‟ın 

geleneksel kavramlara dayanan baĢka fikirleri vardı ve bunların Ģiddetle takipçisi oldu. M.S. 8. 

yüzyılda, henüz daha Han yônetiminin kontrolünü elindeyken, yeni bir ġan-yü olan, Nengzhiyasi‟yi, 

M.�. 43 yılında imzalanmıĢ bir mukaveleyi Dôrt Madde AnlaĢması ile ikame etme konusunda ikna 

etti. Bu yeni anlaĢma, müttefikler arasında sadece �in‟den değil, doğuda Wuhuan‟dan, Vusun 

halkından ve Orta Asya‟nın diğer halklarından olan hainler ve mültecilerin de geri dônüĢünü 

sağlamaktaydı. �ok Ģahsi olmakla birlikte, �in geleneklerinin bir tezahürü olarak, Nengzhiyasi ismini 

Zhi olarak değiĢtirmek konusunda anlaĢtı: Bunun için onun rüĢvet aldığı sôylenmekte ve Hun terimleri 

için de herhangi bir değiĢiklik yapıp yapmadığı tartıĢılmaktadır. Fakat Ģurası bir gerçek ki, bu kabul 

edilebilir bir uzlaĢmanın iĢareti idi. 

Ancak, ertesi yıl, Wang Mang kendi imparatorluk yônetimini ilan edince, meseleyi daha ileriye 

gôtürmek için baskıya baĢladı. ġan-yü‟ye Xin hanedanının boyunduruğunda olduğuna dair bir tebliğ 

sunuldu ve protestolara rağmen Wang Mang herhangi bir değiĢiklik yapmadı. Ayrıca, daha ônemlisi, 

�inli yetkililer Wuhuan halkına yeni anlaĢmaya gôre Hunlar ile daha ileri düzeyde bir iliĢki içine 
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girmemeleri tavsiyesinde bulundular. Ancak Wuhuan, kuruluĢunda ġan-yü Mete‟nin (Mao-tun) ilk 

kurbanları olmuĢtu, fakat artık bağlılıklarının sona erdiği iddia edilmekteydi. Hun gôrevlileri vergi 

toplamak, tacirleri ise yıllık kürk pazarına katılmak üzere gittiklerinde Wuhuanlar onlara saldırarak 

katlettiler. ġan-yü Wuhuanların üzerine cezalandırma amaçlı bir sefer düzenleyince de, �inliler 

üzerlerindeki hakimiyet haklarını kaybetmedikleri konusunda ısrar ettiler. 

O güne kadar uzlaĢmacı olan ġan-yü Zhi, devletinin otoritesi ve bağımsızlığının çok açık bir 

Ģekilde tehdit edilmesiyle, (M.S. 10 tarihinde), daha ônce Hanların egemenliğinde olan Orta Asya‟daki 

Turfan hükümdarlarını boyunduruk altına almayı kabul ederek anlaĢmayı reddetti. Akabinde de bir 

grup �inli isyancıyı ülkesine kabul etti. Wang Mang ġan-yü‟yu iktidardan düĢürmek üzere bir bildiri 

yayınladı, kendi kukla hükümdarını atadı ancak bununla da yetinmeyip saldırıya hazırlanmak için 

kuzeye bir ordu konuĢlandırdı. Planlananlardan hiçbiri olmadı ancak uzun barıĢ dônemi Hunların sınır 

boyunca gerçekleĢtirdiği bir dizi saldırı ile sona erdi. 

Zhi 13 yılında ôldü ve Wang Mang‟ın koruması altındaki Xian tahta oturdu. Wang Mang‟ın daha 

ônceden Xian‟ın oğlu Deng‟i ôldürtmüĢ olmasından dolayı baĢlangıçta iliĢkileri bozuktu, ancak 

karĢılıklı ôzür dilendi ve bôylece �in yanlısı fraksiyon, Xian‟ın 18 yılında ôlümüne kadar nüfuzunu 

muhafaza etti. Xian‟ın halefi Yu, baĢlangıçta sempatizanları hakkında çeliĢkiler yaĢamaktaydı: �in 

yanlısı gruba güvenmemekle birlikte, �in destekli bir barıĢın avantajlarını da kabullenmeye hazırdı. 

Ancak, Wang Mang pazarlığa isteksizdi, kıdemli bürokratlarının ve danıĢmanlarının karĢı çıkmasına 

rağmen, bir kez daha kendi adayını kukla ġan-yü ilan etti. BaĢka bir ordu daha sınır bôlgesinde 

boĢuna masraf çıkarır hale gelirken, ġan-yü Yu artık �in‟in tescilli bir düĢmanıydı.4 

23 tarihinde Wang Mang‟ın hükümeti yıkıldı ve kendisi de baĢkenti Changan‟da ôldürüldü. 

Wang Mang‟ın yıkılmasında doğuda Kızıl KaĢların isyanı ve hemen güneyde eski imparatorluk klanı 

Liu‟nun düzenli ordularının baĢkaldırısının biraraya gelmesi ônemli bir etken oldu. Kuzeydeki durum 

aslında bununla doğrudan alakalı değildi ancak, kuzey sınırında büyük bir ordu tutmayı sürdürmek 

Wang Mangların isyancılarla baĢa çıkma gücünü olumsuz etkiledi. �in uzun sürecek bir iç savaĢ 

dônemine girerken, Liu ailesinin rakip üyeleri, Yangzi‟nin kuzeyindeki tüm bôlge üzerinde iktidar 

olmayı düĢleyenlerle ve Hunlar, savaĢan taraflardan bazılarına destek vermek ve imparatorluğun 

kuzey kumandanlıklarına saldırmak suretiyle bu karmaĢadan avantaj sağladı. 

36 yılında, Liu Xiu gibi son dônem Han Ġmparatoru Guangwu da �in içindeki son ônemli 

muhalifini yok ettikten sonra, Sarı Irmak‟ın Ordos kıvrımı boyunca ve Sanggan vadisinde doğuya 

doğru ciddi bir Hun saldırganlığı ile karĢı karĢıya kaldı. ġan-yü tarafından desteklenen bir iktidar 

heveslisi olan Lu Fang, yenilgiye uğratılarak 37‟de ülkeden uzaklaĢtırıldı. �in kontrolü güçlendirilerek 

daha iyi duruma getirilmeye çalıĢıldı, ancak alınan ônlemler daha çok müdafaaya yônelikti, sedler ve 

takviye edilmiĢ yollar sadece TienĢan sıradağlarındaki dağ geçitlerini değil aynı zamanda Kuzey �in 

ovasını da korumaktaydı. Daha güneyde ve daha batıda, Fen Nehri boyunca ve Wei hattına yônelik 

saldırılar Chang‟an bôlgesini korumak için de bir dizi seddin inĢa edilmesini gerektirdi. 39‟da Büyük 

MareĢal Wu Han komutayı almak üzere kuzeye gônderildi, ancak sonuç sadece �in‟in Yanmen, Dai 
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ve Shanggu kumandanlıklarının terk edildiğini doğrulamak oldu. 44 yılında Wuyuan da kaybedildi, 

Hun saldırıları epey güneyde bulunan Shandang‟ı hedef alırken, Chang‟an‟ı da batıdan tehdit etmeye 

baĢladı. 44/45 kıĢında, meĢhur general Ma Yuan Hunlara saldırı teĢebbüsünde bulundu, ancak ağır 

kayıplarla yenilgiye uğradı. Bir sonraki ani saldırısında ise Hunların, sınır savunmasını bir yerinden 

daha delerek Changshan‟a saldırdı. 

M.S. 40‟lı yılların ortalarında, ġan-yü Yu, büyük atası Mete‟nin (Mao-tun) toprakları ile 

mukayese edilebilecek kadar toprağın kontrolünü kazanırken, yeniden toparlanan Han hanedanı sınır 

boyunda Hunların gücüyle gerektiği gibi baĢedemeyeceğini gôrdü. Ancak, 46 yılında Yu‟nun ôlümünü 

son zamanlarda �in‟de yaĢananlarla mukeyese edilebilecek kadar ciddi iç çatıĢmalar takip etti, çok 

kısa bir süre içerisinde güç dengesi tersine dônerek Hun Devleti bôlünme ve yıkılma sürecine girdi. 

3. Ġktidar Mücadeleleri ve 

Hun Devleti‟nin Bôlünmesi 

(M.S. 46-51) 

Huhanxie ġan-yü, M.�. 31‟de ôldüğünde, geride halefinin kim olacağına dair bir açıklama 

bırakmıĢtı. Bu açıklamaya gôre iktidar, bir sonraki nesile geçmeden ônce en büyükten baĢlayarak 

sırasıyla en küçüğe doğru oğullara veriliyordu. M.S. 13 yılında �in yanlısı grubun entrikaları bir dônme 

olan Xian lehine çalıĢarak ġan-yü Yu‟nun es geçilmesine sebep olsa da, bu teamül büyük ôlçüde 

takip edildi. YaklaĢık otuz yıllık bir saltanattan sonra iç karĢıklıklarla boğuĢan �in Ġmparatorluğu‟yla 

yapılan savaĢlardaki ciddi baĢarıya rağmen, Yu kardeĢlerinin iktidara gelme zincirini kendi oğulları 

lehine kırmaya teĢebbüs etti. Onun isteğine uygun olarak en büyük oğlu Wudadihou tahta geçti, 

Wudadihou‟nun ôlümünden birkaç ay sonra ise genç kardeĢi Punu tahta oturdu. 

Ancak Punu‟nun bir rakibi vardı. Kuzeni Bi, ġan-yü Zi‟nin yaĢayan en büyük oğluydu ve 

Wudadihou‟nun tahta geçiĢi genel anlamda kabul gôrse de, büyük erkek çocuklarının tahta geçme 

geleneğini savunan Bi‟yi destekleyen bir grup da vardı. Bi‟nin kendisi de durumundan hoĢnut değildi, 

Wuhuan‟a karĢı doğu cephesinde ônemli sorumluluklar gerektiren bir mevkide olmasına rağmen, 

daha alt kademedeki gôrevlilerin sürekli olarak gôzetiminde tutuluyordu ve giderek bu durumdan 

rahatsız olmaya baĢlıyordu. 

Babaları Yu‟nun uzun süren saltanatından sonra, Wudadihou ve hemen ardından Punu‟nun 

kısa süreler içinde tahtı devretmeleri bir belirsizlik yarattı. Bu belirsizlik ülkedeki ağır bir kuraklık ve 

çekirgelerin yağmasıyla birleĢince siyasi sorunlar daha da karmaĢık hale geldi. Aynı zamanda, o güne 

kadar birçok hizmette bulunmuĢ olan Wuhuan baĢkaldırarak otlakların ônemli bir bôlümünü ele 

geçirdi, Ģüphesiz bu durum iĢgal edilen bôlgelerden sorumlu olan Bi‟yi sıkıntıya soktu. Kendi adına 

Punu, barıĢ yapmak için �in sarayına yaklaĢmaktaydı. KarĢılıklı elçi değiĢimlerinden sonra, �in 

ajanları Prens Bi ile temasa geçtiler. Bi onlara üzerinde Hun topraklarının geleneksel bayındırlık 

iĢaretinin bulunduğu bir harita verdi. Bu olayı takip eden 47 yılında, Bi, Xihe kumandanlığı yôneticisini 
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çağırarak Hun hükümeti içinde Han‟ın destekçisi olarak hareket etme teklifinde bulundu. 

Bu son derece tehlikeli ve ihanet sayılacak bir davranıĢtı ve Bi‟yi denetleyen gôrevliler bunu 

Punu‟nun sarayına rapor ettiler. Punu, beĢinci ayda yapılacak olan Longcheng tôreninde Bi‟yi 

tutuklamak için planlar yaptı, fakat Bi tehlikenin  farkına vararak kendisini korumaları için sayıları elli 

bini bulan adamlarını topladı. Bunun üzerine Punu ordularını onun üzerine yolladı, fakat sayıları 

yetersiz olduğundan geri dônmek zorunda kaldılar, Bi ise Ordosda bağımsız bir üs kurdu. 48/49 

kıĢında ise ġan-yü unvanını aldı ve �in için sınırı koruma gôrevini üstlenerek, kuzeye karĢı bir tampon 

bôlge gibi davrandı. Bi kendi unvanını büyükbabasının Ģerefine ve hem tahta geçme hakkının 

olduğuna hem de dostça ve müttefikane bir siyaset izleyeceğine atıfta bulunmak üzere Huhanxie ġan-

yü‟ya dônüĢtürdü. 

Kuzey Hunlar, Ģimdi Wuhuan ve onların daha vahĢi olan komĢuları Siyenpi‟nin doğudan 

saldırısına maruz kalmaktaydı. Siyenpiler Hanların cômertliği ile ôdüllendirilmekteydi. Ancak, yine de 

hazine ve kabilelerin çoğu Punu‟nun elindeydi ve Güney ġan-yü‟nun durumu h�l� tehlikedeydi. Bi 

çaresizlik içinde Hanlarla resmen bir ittifak kurmaya ihtiyaç duymaktaydı ve 50 yılının baharında bunu 

elde etti. Sükunet büyük bir itibar kaybı pahasına geldi: Ġki ülke arasındaki iliĢkilerde bir ġan-yü ilk kez 

�in usulü boyun eğiyordu ve birkaç ay içinde devleti �in kontrolüne sokmak için gerekli düzenlemeler 

yapıldı. Bi‟nin karargahı Wuyuan sınırından batı Ordos‟taki Meiji Ģehrine taĢındı, yônetimini 

denetlemek için bir casus gôrevlendirilirken, ġan-yü‟nun oğullarından biri yeni Han baĢkenti 

Luoyang‟da rehin tutuldu. Ancak, bir daha ne �in usulü boyun eğme istendi ne de haraç için ziyaretler 

yapıldı. �in‟den hediyeler geldi, düzenli olarak karĢılıklı nezaket içinde ittifak devam etti. 

Ġmparatorluk bütçesinin ônemli kısmına denk gelen �in yardımları Güney Hunlar için birinci 

Huhanxie için olduğundan çok daha büyük bir değere sahiptir. Tampon devlet ve onun orduları �in 

ordularının ônemli sayılabilecek bir desteği olmaksızın sınırın büyük çoğunluğunu korumaktaydılar. 

Ancak, bu sistemin iki büyük dezavantajı bulunmaktaydı. Birincisi, Güney rejimi ile yapılan bu ittifak 

Kuzey Hunlar ile iyi iliĢkiler kurmayı güçleĢtirmekteydi. Bu yüzden Guangwu‟nun hükümetine barıĢ 

arayıĢı için bir elçi gônderen Punu‟nun teklifini, sırf Güneylilerin güvenini sürdürmek için reddetmek 

zorunda kamıĢlardı. Ġkinci olarak, �inli olmayanların Ordos‟a yerleĢimi, askeri belirsizliklerin olduğu 

dôneme denk gelince yerleĢimciler sınırdan geri çekildiler. M.S. 2 yılında yapılan kayıtlı bir nüfus 

sayımına gôre kuzey kumandanlıklarında aĢağı yukarı 3 milyon �inli nüfus bulunmaktaydı, ancak 

ikinci yüzyılın ortalarında yani birkaç yüzyıllık Güney Hun Devleti yônetiminden sonra, bôlgenin �inli 

nüfusu yarım milyonu bile bulunmuyordu. Neticede, hükümetleri kuzeyde kontrolü resmen sağlamıĢ 

olsa da, �inlilerin o bôlgedeki varlığı Hun kabileleri tarafından gôlgelenmekte ve tarım kôylülüğü 

geleneği ile kolonizasyon yitirilmekteydi. 

Buna ilaveten, �inlilerin sivil alandaki zayıflığı askeri yapıya da yansıdı. Gansu koridoru ve 

Juyan (Edsin-Gol) uzantısındaki �in Seddi var olmaya devam etti, fakat bugünkü Lanzhou‟nun 

kuzeyinden yani Ordos civarından ve doğudan denize kadar olan bôlgedeki sınırın büyük kısmı 

hizmet dıĢı kaldı, çünkü bôylesine ileri bir savunma hattını destekleyecek bir sivil nüfus 
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bulunmamaktaydı. Hanlar bôlgeyi kontrol etmekteydi ve Hun Devleti de vergiye bağladıkları bir 

devletti, fakat �in‟in kuzey bôlümünün büyük kısmı �inli olmayan çobanlar tarafından iĢgal edildi. 

4. Kuzey Hun 

Devleti‟nin 

YıkılıĢı (M.S. 51-92) 

Ġhanet dôneminde, Güney Shanyusu Bi sadece sekiz kabilenin ve tahminen 100.000 insanın 

desteğini alabilmiĢti, Kuzey kuvvetleri ise çok daha güçlüydü. Güney Hun Devleti �in‟in savunması 

açısından değerliydi, fakat Kuzey Devleti‟nin bir sonraki nesli bozkırlara hakim olabilirdi. Henüz 60‟lı 

yılların baĢlarında yani Guangwu‟nun oğlu Han Ġmparatoru Ming dôneminde, Kuzeyliler hala barıĢ 

unsuruydular ama �in topraklarına saldıracak kadar da güçlenmiĢlerdi. BarıĢ konusunda daha büyük 

endiĢeler taĢıyan Güney Hun Devleti‟nden bazı gruplar da �in‟in niyetlerinden Ģüphe duymaktaydılar 

ve eski dostları ile temasa geçmenin yollarını aramaya koyuldular. 

Bu yüzden, 65 yılında, hem sınırı korumak hem de Kuzey ve Güney Hun Devletleri arasındaki 

muhtemel temasları engellemek için General Liao ofisini Wuyuan‟da Huhot yakınlarında kurdu.5 

Herhangi bir barıĢ yapılmadığından, Kuzey Hunlar bugünkü Sincan bôlgesinde bulunan, Orta Asya 

vaha devletlerindeki �in çıkarlarına tecavüze baĢladı, Kansu koridoruna yapılan saldırılar o kadar 

Ģiddetliydi ki �in Ģehirleri gündüzleri bile kapılarını kapalı tutuyorlardı. 73 yılında, Ġmparator Ming, 

büyük bir orduyu sefere yolladı, Wuhuan, Sien-gi ve Qiang gibi yerel kumandanlıkların yardımcı 

güçleri yanında Liao komutasındaki düzenli ordular Güney ġan-yü‟nun güçleriyle birleĢti. Ancak kesin 

bir sonuç alınamadı ve askeri durum büyük oranda aynı kaldı. Takip eden on yıl boyunca da bu 

seferle kıyaslanabilecek bir çaba sarfedilmedi. 

Ancak, aynı dônemlerde, bir dizi kuraklık ve bôlgeye mahsus büyük çekirgelerin talanı Kuzey‟i 

bitap düĢürürken, �inlilerin desteği ve teĢvikiyle Wuhuan ve Sien-gi Kuzey Hunların doğu kanadına 

baskıya baĢladılar. Hem doğal sorunlar hem de düĢman baskısı altında kalınmasının ve muhtemelen 

de iç çatıĢmaların bir neticesi olarak 83 ve 85 yıllarında Kuzeylilerin iki büyük grubu teslim oldu. Tam 

da bu sırada yani 84 yılında Han sarayı Wuwei kumandanlığındaki sınır üzerinden ticaret yapılması 

ônerisini onayladı. Ancak, Kuzey‟in kervanlarına saldıran ve �in hükümetini bu saldırıları durdurmaya 

zorlayan Güney Hunlarının kıskançlığı yüzünden bu anlaĢmanın uygulanmasına son verildi. 

Güney ġan-yü‟su Bi‟nin 56 yılında ôlümünden sonra, bu gôrev kendi talebine dayanılarak 

kardeĢlik bağı üzerinden verildi, ancak birkaç grubun, iktidarın transferi konusunda anlaĢması üzerine 

iktidara gelen Bi‟nin oğlu ġan-yü Zhang uzun saltanatı dôneminde devletin gücünü daha da pekiĢtirdi. 

Kuzey‟de ise Punu‟nun hemen sonraki halefine dair bir kayıt bulunmamaktadır, ancak 87 yılında 

gerçekleĢtirilen büyük bir saldırıda Sien-gi Youliu ġan-yü‟yu yakalayarak ôldürmüĢ ve derisini 

yüzdürmüĢtür. Bu askeri felaket, iri çekirgelerin istilasıyla birleĢince Kuzey Hun Devleti büyük bir 

karmaĢanın içine düĢtü. Büyük miktarda nüfus �in‟in koruması altına girebilmek için güneye geldi, 
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yeni Kuzey ġan-yü‟su bozkır boyunca geri çekilirken, ayrılıkçı bir asil grubu ona karĢı muhalefete 

geçti. Bu temelde, Güney ġan-yü‟sü �in‟e yazdığı mektupla bir fetih seferi ônerdi. 

Han Ġmparatoru Zhang‟ın yerine, 88 yılında, on yaĢındaki oğlu Ġmparator He‟inin geçmesiyle 

hükümet Ġmparatoriçe Dowager Dou ve erkek kardeĢi Dou Xian‟ın kontrolüne girdi. Kôken olarak 

kuzeybatıdan olan Dou, imparatorluk ailesine nesiller boyu süren iç evlilikler yoluyla katılmıĢtı. Hem 

bôlgesel geçmiĢlerinden hem de saraydaki konumlarından dolayı sürekli savaĢ yoluyla merkezi 

otoritenin geniĢletilmesine teĢvik edildiler. Bu nedenle, imparatorluk aristokrasisi, bürokrasiyi elinde 

bulunduran ve abartılı itibardan ziyade barıĢ isteyen taĢra asilleri ile çatıĢma halindeydi. Buna 

ilaveten, Dou Xian baĢkentte bir skandala karıĢtı, hem o hem de kızkardeĢi Dowager bu skandaldan 

kaynaklanan sıkıntılarını bir askeri zaferin ôrtüsü altına gizlemenin yolunu aramaktaydılar. 

Muhafazakar danıĢmanların güçlü muhalefetine rağmen, Ġmparatoriçe Dou sefer için bir ordunun yola 

çıkması emrini verdi. 

89 yılı yazında, Kuzey Ġmparatorluk Ordusu‟nun profesyonel alayları, General Liao‟nun garnizon 

birlikleri, yerel askerleri ve �inli olmayan yardımcı kuvvetler ile Güney Hunların ana ordusundan 

oluĢan �in orduları üç ana koldan ilerledi. �ok küçük bir direniĢle karĢılaĢan �inliler bugünkü DıĢ 

Moğolistan‟da bulunan Zhuoye Dağı‟na kadar ilerlediler. Büyük bir tabur, daha sonra, kuzeybatıya 

hareket etti ve seferin ana savaĢında Kuzey ġan-yü‟sunu Jiluo Dağı‟nda mağlup ederek, onu Altay 

sıradağları boyunca batıya doğru takip ettiler. Sôylendiğine gôre, �inliler bir milyon baĢ at, sığır, 

koyun ve deve ele geçirdiler. On üç binden fazla düĢman ôldürdüler ve iki yüz binden fazla düĢmanı 

da esir aldılar. 

Bu sıralarda, Dou Xian ordularının asıl kısmını bugünkü Ulan Bator‟un batısında bulunan 

Yanran Dağı‟na doğru bir zafer alayı gibi harekete geçirdi. Burada, tarihçi Ban Gu tarafından yazılan 

ve bu baĢarının bir zamanlar Mete‟nin (Mao-tun) elinde olan bütün toprakların �inlilerin eline nasıl 

geçtiğini ve Hunların kutsal Longcheng Ģehrini nasıl yıktıklarını anlatan bir kitabe diktirdi. 

Daha sonra, Dou Xian ordularını geri çekti ve Kuzey ġan-yü‟su barıĢ gôrüĢmelerinin yolunu 

aramaya baĢladı. Ancak, Güney ġan-yü‟su Tuntuhe rakiplerini tamamen yoketme konusunda 

istekliydi, 90 yılı baĢında h�l� elçiler gidip gelirken, bir saldırı baĢlatarak Kuzeyli hükümdarın geriye 

kalan üssünü yerle bir etti. Onun hükümdarlık mührünü, hazinesini, karılarını, kızlarını ele geçirerek 

onu yeniden batıya doğru kaçmaya mecbur ettiler. Dou Xian‟a Kuzey hükümdarının artık çok zayıf 

olduğu ve onunla gôrüĢülecek herhangi bir noktanın kalmadığı rapor edildi, takip eden yıl ise nihai bir 

saldırıda yenilgiye uğratılan ġan-yü, hükümdarlıktan uzaklaĢtırıldı. Kendisinden bir daha da haber 

alınamadı. 

Eski ġan-yü‟nun kardeĢi Yuchujian liderliğinde, baĢkenti Barkôl Tagh‟daki Yiwu‟da olmak ve 

Güney sarayında olduğu gibi bir gôzlemci bulundurmak suretiyle, bir kukla devlet olarak, Kuzey 

rejiminin yeniden ihya edilmesine yônelik kısa bir teĢebbüste bulunuldu. Ancak bu plana Güney ġan-

yü ve ôncelikle onun taleplerini destekleyen �inli danıĢmanlar acımasızca karĢı çıktı. BaĢlangıçta Dou 
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Xian kendi bildiği doğrultuda ülkeyi yônetiyordu, fakat 92 yılında genç Ġmparator He Dou ailesini saf 

dıĢı bırakmak ve iktidarı ele geçirmek için bir darbe yaptı. Bu darbeyi takip eden belirsizlik sırasında, 

Yuchujian ôzgürlüğünü kazanmaya teĢebbüs etti, ancak aynı yılın sonbaharında, �inli General Ren 

Shang‟a teslim olmak zorunda kaldı ve esarete dônüĢ yolunda ôldürüldü. Kuzey devletinin varisleri de 

onunla birlikte yok oldu. Eski ġan-yü‟nun bazı çocukları daha ônceden yakalanmıĢ olmalarına 

rağmen, bunlar hakkında bir daha bilgi alınamadı. 

5. Güney Hun Devleti‟nin 

�ôküĢü (M.S. 92-150) 

Dou Wu‟nun zaferi, Güney ġan-yü‟sunu Hun halkı üzerinde otorite hakkı iddia edecek tek lider 

olarak bırakmasına rağmen, elli yıllık husumet ve savaĢ geride kolay kolay üstesinden gelinemeyecek 

büyük acılar ve itimatsızlıklar bıraktığından ve Güney sarayı ve halkının birleĢik bir devlet için yeni 

düzenlemeler yapmaya ne isteği ne de mecali kalmadığından bôyle bir birlik sağlanamadı. Zaferin 

akabinde gerilim arttı ve iç çekiĢmeler bütün siyasi yapıda uzun dônemli zaafiyetlere yol açtı. 

ġan-yü Tuntuhe‟nin 93 yılında ôlümüyle, sorunlar su yüzüne çıktı. Tuntuhe‟nin resmi halefi 

Anguo, üstün yetenekleri olan bir kiĢilik değildi ve savaĢta büyük bir üne kavuĢan kuzeni Shizi‟nin 

gôlgesinde kalıyordu. Güneyli sadık halkın hayran olduğu Shizi, tahmin edilebileceği gibi Kuzey halkı 

tarafından sevilmemekteydi, doğal olarak Anguo onun bu popülaritesini kıskanmaktaydı. Ġlan edilmiĢ 

barıĢa rağmen, Shizi ve destekçileri Kuzey mültecilerini yağmalamaya devam edince, destek 

kazanmak isteyen Anguo eski düĢmanlarının safında yer alarak Shizi‟ye karĢı planlar hazırladı. 94 

yılında �in casusu ve Genaral Liao saraya bir mektup yazarak sadakat istedi, akabinde de bir 

saldırıda bulunuldu. Anguo ôldürüldü ve Shizi ġan-yü olarak onun yerini aldı, tahmin edileceği gibi 

Kuzeylileri de korku sardı. 

Shizi‟nin tahta geçmesinden hemen sonra, Kuzeylilerin bir isyanı patlak verdi, bu ayaklanma �in 

kuvvetleri tarafından bastırılsa da, ayrılıkçılar kopmanın yolunu aramaya baĢladılar. Fenghou, Güney 

hükümdarlık ailesinin bir prensi olmasına rağmen ayrılıkçıların liderliğini kabul etti ve 200.000 insan 

�inli yerleĢimini yerle bir ederek sınırın ôtesinde bağımsız olmaya çalıĢtılar. Ancak �in ordusu 

tarafından takip edilince, donmuĢ olan Sarı Irmak‟ı geçerek kaçtılar ve 95 baharında bu takip sona 

erdi. 

Fenghou �inlilerin ulaĢamayacağı bir yerdeyken, firar ederek daha ileri teĢebbüslerde bulunuldu 

ve bunu kararsız bir savaĢ dônemi takip etti. Ancak, Fenghou ve takipçileri, Mançurya sınır 

bôlgesindeki tepelerde bulunan memleketlerini terkederek Moğolistan‟a gelen Sien-gi gruplarının 

artan baskısı altındaydılar. Bunlar baĢlangıçta �in sınırından ziyade açık bozkırlardan endiĢe 

duymaktaydılar, ancak bunların Hunlar üzerindeki etkisi gerçekten bahse değer nitelikte oldu; 104 ve 

105 yılında o sıralar Dunhuang‟da üslenmiĢ olan Fenghou, Han sarayı ile yakınlaĢmanın yollarını 

aramaktaydı. Onun bu giriĢimi gôrmezden gelinmesiyle Fenghou kuzeybatıya doğru daha da ilerilere 

çekilmek zorunda kaldı. Ancak onun karĢılaĢtığı zorluklar bir Ģeye açıklık getirmektedir ki, o da 
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Hunların eski anavatanlarının büyük bôlümünün artık Sien-giler lehine kaybedilmiĢ olduğudur. 

�te yandan, �in içinde 107‟den itibaren büyük bir Qiang isyanı kuzeybatıyı, bugünkü Kansuyu, 

harabeye çevirerek, Orta Asya ile iletiĢimin kesilmesine yol açtı ve Wei vadisine tehdit oluĢturmaya 

baĢladı. 109 yılında, Güney ġan-yü‟su efendilerinin zayıflığını fırsat bilen adamlar tarafından isyan 

baĢlatma konusunda ikna edildi, fakat müteakip yıl içinde sıkıntı sona erdi. Qiang savaĢının ileriki 

aĢamalarında Hun Devleti bir kez daha imparatorluk ordusuna yardımcı oldu. Buna ilaveten, 118 

yılında, son Qiang direniĢi de bastırılınca vaktiyle ihanet etmiĢ olan Fenghou ordularından geride 

kalanları getirerek Shuofang sınırında teslim etti. 

GôrünüĢe gôre, durum yeniden eski haline dônmüĢtü ama iki büyük farkla. Birincisi, eskiden 

Hunların elinde bulunan bozkırlara hakim olan Sien-gi‟nin nüfuzu çok geniĢlemiĢti: Fenghou‟nun 

teslim olmayan takipçileri de kendilerini artık Hun olarak değil Sien-gi olarak kabul etmekteydiler. 

Ġkincisi, sınırların ôtesinde Ġmparatorluğun durumu Qiang baĢkaldırısı yüzünden büyük ôlçüde 

zayıflamıĢtı ve artık Güney Hun Devleti‟ne sadakat diye bir Ģey kalmamıĢtı. 120‟li yılların baĢında, 

Sien-gi savaĢ lideri Qizhijian sınırlara yônelik baskılarını yeniden baĢlatınca, Hunların bazıları ittifak 

desteği için sürekli yapılan taleplere kızarak ve 124 yılında ônemli ama son derece kısa ômürlü bir 

baĢkaldırıda bulundular. Kuzeyde çok kısıtlı sayıda Han �inlisinin olduğu düĢünülecek olursa Hun ve 

Wuhuan yardımcı kuvvetlerinin �in topraklarının savunmasında oynadığı rolün ônemi daha iyi 

anlaĢılmıĢ olur. ġunu da belirtmek gerekir ki cezalandırma amaçlı seferlerin hemen hemen tamamı 

�inli olmayan ordulardan oluĢmaktaydı. Kuzey sınırında Han kontrolü büyük ôlçüde bir pazarlık ve 

diplomasi meselesi haline geldi ve barbar gruplardan birini alt edebilmek için diğer bir grupla anlaĢıldı. 

Qizhijian‟ın 130‟ların ortasında ôlümünden sonra Sien-gi saldırıları kesildi, ancak 140 yılı 

yazında Güney Hun Devleti‟ne karĢı bir ayaklanma patlak verdi. Ġlk etapta, isyana sadece birkaç bin 

kiĢi katılmıĢtı, isyancılar �inlilerin mevzilerine saldırınca geniĢ bir destek kazandılar. SavaĢ 

meydanında mağlup edilmelerine rağmen kırsal bôlgede yağmalamalar yapacak kadar güçlerini 

korudular. Qiang‟ın yeniden isyanı imparatorluk hükümeti üzerindeki baskıları ağırlaĢtırdı ve hükümet 

temsilcisi Chen Gui, halkının kontrolünü sağlamakta baĢarısız olan ġan-yü Xiuli‟yi azarlayınca durum 

daha da kôtüleĢti. �inlilerin talepleri ve kendi otoritesinin yetersizliği arasında baskı altında kalan ġan-

yü intihar etti. KargaĢa yayılınca, isyancı lider Wusi kendi arkadaĢı Cheniu‟yu ġan-yü ilan etti ve 

ayrılıkçılar doğuda Wuhuan ile ve güneydoğuda Qiang ile ittifak kurmanın yollarını aradılar. 

BaĢarısız siyasetinden dolayı Chen Gui cezalandırıldı, ancak zarar çok büyüktü, Güney Hun 

sarayının itibarı için büyük ôlçüde uzlaĢma sağlandı ve hükümdarlık sarayı ile hiçbir bağlantısı 

olmayan yeni liderlerin büyük bir popülariteye sahip oldukları ispatlanmıĢ oldu. Sonbaharın sonuna 

doğru, Hun isyancıları güneye, Wei vadisine doğru yôneldi, yerel �inli yônetimleri mağlup ederek 

kumandanlarını ôldürdüler isyancıların baĢarısı Shang, Xihe, Beidi, Anding ve Shuofang 

kumandanlıklarının geri çekilmesini emreden imparatorluk bildirisi ile doğrulanmıĢ oldu. Sonuçta; Wei 

vadisinin kuzeyinde Ordos bôlgesinin tamamı terk edildi, sadece Wuyuan ileri karakolu korundu. 

Cheniu kıĢın yakalandı, fakat Wusi, 143 yılında �inli ajanların suikastine uğrayıncaya kadar gücünü 
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korudu. Wusi‟nin kellesi bir zafer alayı eĢliğinde baĢkente getirildi, ancak eski kumandanlıklar bir daha 

yeniden oluĢturulamadı. 

Hanedan ailesinden bir prens olan ve imparatorluk baĢkentinde ikamet eden Touluchu, Han 

hükümeti tarafından, her türlü tôren, niĢan, Ģan ve Ģeref verilerek ġan-yü olarak atandı. O ve halefi 

Jucheer, �in himayesi altındaki bu mevkide otuz yıldan fazla bir süre kaldı. Ġktidarlarına sıkıntı 

verecek hiçbir rakipleri yoktu ve �in otoritesine meydan okuyan bir unsur da bulunmamaktaydı. Ama, 

ôte yandan, devletlerinin gerçek bir devlet olup olmadığı tartıĢılageldi. Kabul gôrmüĢ olmaları kabileler 

tarafından tasvip edildikleri anlamına gelmiyordu, daha ziyade bu büyük ôlçüde hoĢlanılmayan 

otoriteye ilgi duyulmamasından kaynaklanıyordu. 

DeğiĢen duruma, 140‟larda yaĢanan isyanlar sırasında nispeten küçük orduların bu isyanlarla 

uğraĢması ôrnek olarak gôsterilebilir: Dou Xian zamanında Güney ġan-yü elli bin savaĢçı 

toplayabilmekteydi; elli yıl sonra, savaĢ alanlarındaki asker sayısı her iki tarafta da on binden az 

olmakla birlikte, bunun temel sebebi, Ģanssız ġan-yü Xiuli‟nin çaresizliğinden ve komutasındaki 

gerçekten çok az sayıdaki askerle otoritesini tanımayan isyancılarla baĢa çıkmaya çalıĢmasından 

kaynaklanmaktaydı. 

Bôylece, kuzeydeki durum değiĢti. Bozkırlardaki Kuzey Hunların isimlerini Sien-gi olarak 

değiĢtirdiğinden bahsetmiĢtik, muhtemelen diğerleri de Güney Devleti‟ne gôç edip sınırı geçerek 

onlara katılmıĢlardır. Pek çok kabile geride kalmıĢ olmasına rağmen Ordos bôlgesinde bile insanlar, 

ġan-yü onun gôrevlileri ya da kendilerini kontrol altında tutan �inli yetkililer konusunda pek kapalı 

değillerdi. Yeri geldiğinde askere alınıyorlardı, ancak genelde babalarının sadık olduğu devletin 

siyaseti kendilerine çok az dokunmaktaydı. Elli yıl sonra, kuzeyin iĢgali ile birlikte, ġan-yü‟nun otoritesi 

de iyice zayıfladı. 

6. Güney Hun 

Devleti‟nin   

Sonu (M.S. 150-216) 

Wusi isyanının sona erdirilmesini on yıllık bir barıĢ dônemi takip etti. 150‟li yılların ortalarında 

değiĢik isyan giriĢimleri �in Generalleri Zhang Huan ile Huangfu Gui‟nin askeri ve diplomatik 

yetenekleri sayesinde kontrol altına alındı. 166 yılında, ġan-yü Jucheer kısa bir süre için Sien-gi ve 

ayrılıkçı Wuhuan ve Qiang ile ittifak yaptı, ancak kısa süre içinde eski bağlılığına geri dôndü. �in 

sarayı sadakatsizliğinden dolayı onu gôrevinden almayı düĢünmesine rağmen gôrevinde kalmasında 

karar kıldı. Bu sorunun ortaya çıkması bile, ġan-yü‟nun efendilerinin onayına ne kadar bağımlı 

olduğunu gôstermektedir. Jucheer‟in 172 yılında ôlümünden sonra oğlu ve halefinin isminin kayıtlara 

geçmemiĢ olması ilginçtir. 

Bu sıralarda, Sien-gi, 160‟lardan bu yana sınır boyunca saldırılarda bulunan isyancıların elebaĢı 
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Tanshihuai liderliğinde birleĢti. Tanshihuai 166‟daki baĢkaldırının da kıĢkırtıcısıydı ve 170‟lerin 

baĢında yasadıĢı hükümdarlığını ilan ederek, topraklarını kuzey stepları üzerinde geniĢletti.6 �in 

savunmasının yetersiz olduğunun ortaya çıktığı yirmi yıl süren gerilimden sonra, 177 yılında, 

Ġmparator Ling‟in sarayı büyük bir cezalandırma seferini onayladı, bu sefere Hun süvarileri de bir 

bôlük halinde katıldı. Bozkırların çok içlerine giren ordu ôylesine feci Ģekilde mağlup edildi ki, 

askerlerin dôrtte üçünün evine dônemediği sôylenmektedir. 

Bu �in ordusunun, yüz yılı aĢkın bir süredir ilk kez doğrudan mağlup oluĢuydu ve �in‟in itibarı 

üzerindeki etkisi kritikti. Aynı zamanda, Sien-gi Devleti‟nin zaferi Hun rejiminin varlığının artık anlam 

taĢımadığına iĢaret etmekteydi ve �in‟in küçük müttefiki olarak ġan-yü‟nun baĢarısızlığını 

ispatlamaktaydı. 177 yılından sonra birkaç yıl içinde merkezi otoritenin son izleri de silindi. Bu devletin 

yerini, en kayda değer olanı 150‟li yıllardan beri bilinen ve o tarihlerden itibaren liderlik rolü oynayan 

Xiuchuge grubu olmak üzere, iktidar arzusunda olan değiĢik klanlar aldı. 

187‟de Wuhuanlar arasında bir isyan patlak verdi ve �in hükümeti çok az bir askerle de olsa bir 

kez daha Hunlara karĢı savaĢa çağrıldı. Sonraki yıl, Xiuchuge bir ayaklanmaya ve isyana liderlik etti, 

ġan-yü Qiangqu‟yu ôldürerek onun haleflerine taht yolunu kapattı. Qiangqu‟nun oğlu Yufuluo �in 

sarayına kaçarak yardım istedi, fakat tam da bu sırada 189 yılında Ġmparator Ling ôlmesiyle Hanların 

kendileri de bir iç savaĢ kaosuna düĢtü. Kendi baĢına kalan ve memleketine sokulmayan Yufuluo 

yônettiği bir çete grubu ile ôldüğü 195 yılına kadar tehlikeli varlığını sürdürdü, ôlümünden sonra ise 

taleplerini kardeĢi Huchuquan sahiplendi. Xiuchuge grubu bugünkü ġansı eyaletinin dağlık bôlgesinde 

faaliyet gôstermekteydi, fakat zaman içinde batıya yôneldiler ve 214 yılında artan gücüyle dikkat 

çeken �in savaĢçısı Cao Cao‟ya teslim oldular. 

Bu sırada, Hun Devleti büyük ôlçüde parçalanmıĢtı, iktidar hakkı iddiasında olan ġan-yü ve 

rakipleri daha ônce bağlılıklarını sunan kabileler ve klanlar için çok az anlam ifade etmekteydi. 216 

yılında, Cao Cao, beĢ bôlüğünün baĢına sôzde otorite olarak elebaĢlarından Qubi‟yi getirdiği yeni bir 

resmi iktidar yapısı kurdu. Ancak Sarı Irmak‟ın kuzey yakası ve eski Han sınır bôlgesinden kalan 

kısmın çoğu Sien-gi‟ye bırakılırken, Ordos‟un güneyi boyunca uzanan topraklar dar bir Ģeritten daha 

küçüktü. Güney ġan-yüların sonuncusu Huchuquan, ôlünceye kadar Cao Cao‟nun sarayında tutuldu. 

Yerine de hiçbir halef atanmadı. 

YaklaĢık bir yüzyıl sonra, dôrdüncü yüzyılın baĢında, Yufuluo‟nun oğlu Bao‟nun oğlu olan Hun 

lideri Liu Yuan, Han isminde kısa süre yaĢayan bir devlet kurdu ve 311 yılında �in Jin hanedanından 

Luoyang‟ı yakaladı. Onun bu baĢarısı �in‟in bôlünmesinin ve kuzeyde “barbar” hanedanlar dôneminin 

baĢlamasının da iĢareti oldu. Ancak bunlar gelecek dôneme ait olduğundan, biz sadece Han 

hanedanı 220 yılında resmen sona erdiğinde, bir zamanlar bütün kuzey bozkırlarına hükmeden Hun 

Ġmparatorluğu‟nun, kuzey �in tepelerinde birkaç yerleĢim bôlgesinde yaĢayan küçük bir halk 

seviyesine düĢtüğünü belirtmekle yetiniyoruz. 

7. Sonuç 
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Hun Devleti‟nin ilk iki yüzyıl içerisinde bôlünerek, düĢüĢe geçmesi ve çôküĢü gôçebe rejiminin 

ne kadar kırılgan olduğunu gôstermektedir. Esasında bir aile meselesi olan liderlik meselesi �in 

Ġmparatorluğu‟nun yarattığı tehditlere ve sunduğu fırsatlara verilen cevaplarla ortaya çıkmaktadır. 

Fakat bu bir devlet yapılanması için çok yetersizdir, genelde çôküntü halefin belirlenmesi problemiyle 

gelmekte ve bu güç ve koordinasyonun yıkılması için yeterli olmaktadır. Kuzey ve Güney arasında 

40‟lardaki ôlümcül bôlünme, bir ġan-yü‟nun iktidar taliplileri ya da rakipleriyle karĢı karĢıya geldiği pek 

çok durumdan sadece biridir. 

Netice olarak, devletin yôneticileri ile kontrol arayan halkları ayırt etmeliyiz. Ġkinci yüzyılın 

baĢlarında, liderlikleri zayıflamaya baĢladığında, Hun Devleti‟nin eski tebası tabiyetlerini değiĢtirip, 

yükselen yeni bir güç olan Sien-gi‟nin ismini benimsemekteydiler. KarıĢıklıklar ve yıkıma rağmen Hun 

Devleti‟nin çôküĢü bir siyasi meseledir: Bir klan baĢarısız olunca bozkırlardaki bir baĢka grup yerini 

alsın diye oradan uzaklaĢtırıldı. BaĢlangıçta pek hesaplanmasa da daha sonraları sınır boyunda �in 

ile karĢı karĢıya gelmek üzere diğer bir savaĢçı asil grup üreten bir yapı sôz konusu oldu. Bütün bu 

değiĢimin yanında, her Ģeye rağmen, bozkır halklarının çoğu, gôçebe çobanlıkları, kendi aralarında ve 

komĢularıyla yaptıkları ticaretleri, kafası kızgın savaĢçıların zaman zaman düzenlediği yağma 

partileriyle aynen eskiden olduğu gibi yaĢamayı sürdürmekteydiler. 
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3 Hans Bielenstein, The Restoration of the Han Dynasty: C. III; the People, in Bulletin of the 

Museum of Far Eastern Antiquities No. 39, Stockholm 1967, 85-152, bu eser Hunların Wang Mang ve 
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daha sonra da geç dônem Han Ġmparatoru Guangwu ile iliĢkilerinin tarihinin ayrıntılı bir dôkümünü 

içerir. Onun Wang Mang siyaseti hakkındaki gôrüĢleri benim gôrüĢlerimden daha çok 

beğenilmektedir. 

4 Wang Mang siyasetinin kendi generallerinden biri tarafından yapılan eleĢtirisi için bakınız 

Jagchid and Symons (1989), 52-54. 

5 Mançurya‟da bulunan Liao nehri Ordos‟tan çok uzaktadır, ancak son dônem Hanlar 

zamanında bu isimdeki komutanın sorumluluğu kuzey sınırına yoğunlaĢmıĢtı, kendi unvanının 

çağrıĢtırdığı bôlgeye değil. 

6 Tanshihuai Ġmparatorluk hakkında bakınız K.H.J. Gardiner ve R.R.C. de Crespigny, “T‟an-

shih-huai and the Hsien-pi Tribes of the Second Century AD,” in Papers on Far Eastern History 15 

(Canberra 1977), 1-44, ve de Crespigny, Northern Frontier, 329-345.  
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Kuzey Liang Hun Devleti / Tilla Deniz Baykuzu [s.758-762] 

Mimar Sinan �niversitesi Batı Sanatı ve �ağdaĢ Sanatlar Bôlümü / Türkiye 

Asya‟daki bu son Hun Devleti kırk iki yıllık bir ômre sahip olmasına rağmen, bir buçuk asır 

sürecek olan bu dônemdeki �in içinde yaĢamaya baĢlamıĢ olan Tibet, Moğol,Tunguz ve Türk kôkenli 

yabancı kavimlerin ve �inlilerin siyasi durumu ile kültürel değiĢimlerini yansıtması açısından 

küçümsenmeyecek bir ôneme sahiptir. 

Büyük Han Hanedanının M.S. 220 yılında yıkılmasıyla baĢlayan büyük iç karıĢıklık ve idarî 

boĢluk dôneminin baĢlarında �in ônce üç büyük devlete bôlünmüĢtü: Shu (220-263), Wei (220-265) 

ve Wu (220-237) Devletleri. 264 yılına kadar süren bu dônem �in tarihinde “�ç Devlet Dônemi “olarak 

isimlendirilir. Ancak Han hanedanının tüm iç sorunlarını da devralan bu devletler birbirleriyle üzerinde 

h�kimiyet sağlamadılar.KuruluĢlarından 45 yıl sonra yıkıldılar. 265 yılında ise ülkenin baĢına geçen 

Chin Devleti (MS 265-317) iktidara geldikten kısa bir süre sonra yabancı kavimlerin bağımsızlık 

mücadeleleriyle uğraĢmak zorunda kalmıĢtır. 

304 yılında cerulean ve Güney Hunlarının bir devamı olan Han (I. Chao Devleti, 304-329) 

Devleti, 317 yılında �in imparatorunu esir alınca Chin Devleti ikiye bôlündü. Bôylece �in topraklarında 

artık bir “�in otoritesi” olmamasını firsat bilen yabancı kavimler, Güney �in hariç �in‟in her yerinde irili 

ufaklı bir çok devlet kurarak, �in‟de bir buçuk asır sürecek olan “yabancı kavimler hakimiyet dônemi”ni 

baĢlattılar. 20 den fazla olan bu devletlerin en güçlü ve ônemlilerinin sayısı 16 olduğu için �in 

tarihinde bu dôneme 16 Devlet Dônemi (M.S. 304-439) adı verilir.Bu devletlerden dôrdü Hun 

devletleridir ve içlerinden biri olan Kuzey Liang Hun Devleti ise Asya Hunları‟nın son devletidir. 

�in‟in kuzey-batı bôlgesi olan Liang Chou, Kansu eyaleti koridorunda bulunur ve Ordos 

çôlünden Hami‟ye uzanan bir vaha Ģerididir. Kuzeyde Moğol bozkırlarının sınırlanır, güneyde ise 

dağlık araziyle çevrilidir. Bu arazi yerleĢik Ch‟iang ve Ti halkları ve Kuku nor (Ch‟ing-hai) çevresindeki 

otlakları kullanan T‟u-yü-hunlar1 tarafından iĢgal edilmiĢtir: Batıda, bu bôlgeyle yakın kültürel ve 

ekonomik bağlı olan Türkistan vahaları bulunuyordu 

Liang bôlgesi, Kuzey-doğu sınırı gibi IV. yüzyılın baĢlarında Ch‟in hanedanlığının çôküĢünden 

sonra birçok yeni hanedanlıkların yurdu oldu. Bu hanedanlıklar farklı gôçebe grupları, yerleĢik kôyler 

ve Ģehirleri ihtiva ediyordu. Fakat bu bôlge kuzey-doğunun tersine �in siyasi tarihinde çok farklı bir rol 

oynamıĢtır. Bunun sebebi ise bôlgenin stratejik durumu ve ekonomik yapısıyla ilgiliydi. Liang 

bôlgesinin ekonomisi bir dizi kendine yeterli vahalar etrafında kurulmuĢtu. Kôyler arasındaki uzun 

mesafeler nedeniyle ve ulaĢım güçlükleri dolayısıyla her vaha kendine yeterli olmak zorundaydı. 

Bôlgeye zenginlik getiren dıĢ ticaret, geçim mahsulleri ihracatına dayalı değil ipek yolu üzerinden 

gelen lüks mallar, çoban ürünleri ve tuzun kervan ticaretinde Liang bôlgesinin kilit rolü oynamasına 

dayalı idi. 

Vahalar da aynı zamanda tarım ve hayvancılık da yapıldığı için Liang bôlgesindeki hükümdarlar 
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dıĢ ekonomik baskılardan hiçbir Ģekilde etkilenmiyorlardı. �in ne kadar zor günler geçirse de ipek 

yoluyla gelen lüks mallar her zaman talep buluyordu. 

Stratejik olarak ise �in‟in merkezinden uzak olması, ayaklanma açısından bir avantaj olurken, 

merkezi ele geçirmek ve geniĢlemek açısından ise bir dezavantaj olmaktaydı. Liang bôlgesinin 

strartejik konumu, savunma için mükemmel bir durum arz ediyordu; düĢmanlar kendi kaynaklarını, 

bôlgeye ulaĢmak, sonra da vahadan vahaya hareket etmek için harcamak zorundaydılar.2 

Liang bôlgesinin coğrafî olarak stratejik ôneme sahip olması ve Türkistan‟dan gelip �in‟e giden 

ipek yolunun Türkistan ve �in arasındaki geçiĢ noktasını oluĢturması, onun zengin ve korunaklı bir 

bôlge haline gelmesini sağlıyordu. Bu ise, herkesin bu bôlgeyi ele geçirme veya elden çıkarmama 

mücadelesine girmesine, dolayısıyla bitip tükenmeyen savaĢlar ve tahtın el değiĢtirmesi üzerine 

oyunlar oynanmasına sebep oluyordu. 

Kuzey Liang devletinin kurucusu Chü-ch‟ü Meng hsün‟dür. Soyadı olan Chü ch‟ü adı aslında 

Hunların eski bir unvandır ve Meng hsün‟ün ailesi çok uzun yıllar bu gôrevde bulundukları için artık bu 

unvanı soyadı olarak kabul etmiĢlerdir. Kaynakların bu unvan hakkında detaylı açıklama yapmaması 

bu unvanın niteliği hakkında çeĢitli ihtimaller ortaya çıkarmıĢtır.3 Bu aile Chang-yeh Ģehrinin güney-

batısında, T‟ang dônemine kadar “Chü-ch‟ü ırmağı olarak bilinen Lu Shui ırmağı kenarında yaĢarlardı. 

Meng-hsün çok onurlu, yiğit ve savaĢçı bir insandı. Tarih kroniklerini çok iyi okuyabilecek kadar 

iyi �ince‟ye sahipti ve astronomiden çok iyi anlardı. Aynı zamanda kurnaz, değiĢken cin fikirli, günü 

gününe uymayan, kurnaz savaĢ taktikleri kurucusu bir insandı.4 Türk soyundan gelenler arasında 

büyük etkisi vardı.5 Meng-hsün‟ün hayatının büyük ve tek amacı bağımsız ve büyük bir devlet 

kurmaktı. Bunun için gerekli olan cesaret ve savaĢçılığı gôçebe geleneğinden alırken, sahip olduğu 

�in eğitimi sayesinde açıkkalpli gôçebelerin dürüstlüğü yerine kurnaz ve iki yüzlü �ın siyasetini 

gütmeyi, baĢarıya ulaĢmakta en uygun metod olarak gôrmüĢ ve uygulamıĢtır. 

Son Liang Devleti Kralı Lü Kuang, Batı Ch‟in devletine saldırmıĢ ama yenilmiĢ, üstelik Lü Yan 

de bu savaĢta ôlmüĢtü. Bu baĢarısızlığın suçunu,emrinde çalıĢan Chang-yeh Ģehrinden, Lu Shui‟li 

olup Hun kabilelerinin Ģefi olan Chü-ch‟ü Lo-chiu ya yükleyerek onu idam ettirdi6 (397). 

O sırada Luo Chiu‟un küçük kardeĢinin oğullarından biri olan Chü-ch‟ü Meng hsün, babasının 

yerine kabilenin bir kısmına baĢkanlık ediyordu. Lü Kuang çok ônceleri onun zeka ve yeteneklerini 

fark ederek çeĢitli iĢlerle gôrevlendirmiĢti. Meng hsün ve kardeĢlen, ülkelerini bu devletin 

hakimiyetinden kurtarıp bağımsız bir devlet kurmak için amcaları Lo Chiu‟nun katledilmesi olayını 

firsat bildiler. Ġsyan ederek ônce bir �inli olduğu tahmin edilen Chien-k‟ang Ģehri askeri valisi Tuan 

Ye‟yi7 baĢa getirdiler ve Kuzey Liang Devletini kurdular.8 (397) 

Tuan Ye, “Liang-chou Mu‟”su ve “Büyük Tu-Tu” ilan edilirken Meng-hsün, “Chang-yeh askeri 

valisi”, Nan-ch‟eng ise “Sadık general” unvanıyla ülkenin askeri iĢlerinden sorumlu kiĢi olarak 

gôrevlendirildiler. Bir yıl sonra (398) Chang-yeh‟nin batısında kalan tüm Son Liang Devleti topraklan 
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ele geçirildi.9 

Meng-hsün üstün savaĢ taktikleriyle Tuan Ye‟ nin her zaman danıĢtığı bir insan haline gelmiĢti. 

Fakat,Tuan Ye, zamanla Meng-hsün‟ün askeri dehası, sağlam ôngôrüsü ve kurnazlığıyla giderek 

sivrildiğini, parladığını endiĢeyle farketmiĢti. Bunun üzerine onu uzaklaĢtırma yoluna gitti. Meng-

hsün‟ü Chang-yeh valiliğinden alarak Ling-chih valisi yaptı. Bu haksızlığa içerleyen Meng-hsün Lü 

Kuang‟ın amcasını ôldürmesi sırasında oynadığı oyunun aynını bu kez Tuan Ye‟ye oynadı,kardeĢi 

Nan Cheng‟ın isyan edeceği haberini yaydı. Bu haber üzerine kardeĢi ôldürülünce de onun intikamını 

almak bahanesiyle halkını isyana teĢvik etti. Bunun üzerine Meng Hsün 401 yılında Kuzey Liang 

tacını giydi. BaĢkenti‟ni ise Chang-yeh Ģehri yaptı, idari teĢkilatı geniĢletti. Aynı yıl Ch‟in Devletiyle 

barıĢ yaparak doğabilecek bir tehlikeyi bertaraf etti. 

Bundan sonra geçen 10 yıl içerisinde Kuzey,Güney ve Batı Liang devletleri sık sık birbirlerine 

saldırdılar. �ok fazla etkili olmayan bu bitip tükenmeyen mücadeleler 411 yılına kadar sürdü. 411 

yılında Meng-hsün 30.000 kiĢilik bir orduyla Güney Liang (hsien-pi kôkenli) Devletine saldırdı.�eĢitli 

kabilelerden onbin kadar hane teslim oldu. Kral serbest bırakıldı, güneye kaçtı. Meng-hsün Ku-tsang 

Ģehrini ele geçirdi ve bu Ģehri yeni baĢkent ilan ederek, Kendine “Ho-hsi (Sarı ırmağın batısı) Kralı 

ünvanını verdi,genel af çıkardı,oğlu Chen-te‟yi de veliaht ilan etti. (M.S. 412). 

Bu sıralarda kuzeydeki Hsia Han Devleti giderek güçlenmiĢ, Ch‟in devletine yaptığı akınlarla 

topraklarını birer birer ele geçirmeye, baĢlamıĢ sınırlarını güneye doğru geniĢletmiĢ, Kuzey Liang 

Devletine yaklaĢmıĢtı, iĢte bu anda beklenmedik bir geliĢme oldu ve Hsia hükümdarı Ho-lien Po-po, 

Kuzey Liang kralı Meng-hsün‟e elçi yollayarak anlaĢma yapmak istediğini belirtti. Meng hsün bundan 

çok etkilendi ve kardeĢi Han-p‟ing‟i anlaĢma imzalaması için Hsia devletine yolladı (M S 415}.10 

Bundan sonra Meng-hsün Batı Ch‟in devleti üzerine saldırılara baĢladı ve büyük bir zafer 

kazandı, 700 esir aldı.11 Daha sonra Ban Liang Devleti tarihten sildi (M.S.421). Bu zaferden sonra 

Shan shan Kralı Pi Lung ile birlikte batı bôlgelerinin 36 devleti de Meng-hsün‟ün hakimiyetini kabul 

ettiler. 

420 yılında Chin devletinin güney topraklan üzerinde kurulan Sung Devleti (420-479) Kuzeydeki 

Chin topraklarında kurulan Wei Devleti ile hakimiyeti paylaĢmaya baĢladı. Meng-hsün kurnaz bir 

devlet adamı olarak her iki ülkeye de elçi gôndererek “Ho-hsi” unvanını onaylatmak istedi. Wei 

(Tabgaç) devletini daha tehlikeli gôrdüğü için kendini Sung devletine yakın gôstermeye çalıĢtı ve 

Sung kralı onu “Liang Chou askeri valisi” “BaĢ komutan” gibi unvanlar vererek onu himayesine 

aldığını belirtti. 

Son Ch‟in Devleti 417 yılında Sung Devleti tarafindan bertaraf edilmiĢ, bôlgede tehdit olarak 

Batı Ch‟in devleti kalmıĢtı. Aynı yıl yeni veliaht P‟u-t‟i‟yi Sung sarayına gôndererek çeĢitli yazmalar ile 

Chou Yi adlı fal kitabının bir nüshasının kendine hediye edilmesini rica etmiĢti. 

Hsia Devletinin yeni hükümdarı Ho-Iien-Ting,ônce Batı Ch‟in devletine saldırarak ele geçirdi, 
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müteakiben dost ve müttefik ülke olan Kuzey Liang‟a saldırıya geçti fakat T‟u yü-hun kralı iki valisi ve 

30.000 kiĢilik bir ordusuyla Hsia ordusuna saldırıya geçip onları büyük bir yenilgiye uğrattı, imparator 

esir alındı, daha sonra getirildiği Wei baĢkentinde ôldürüldü. Bôylece Hsia Hun Devleti tarihten silindi. 

Bunun üzerine Meng-hsün,oğlu An-chou‟yu Wei sarayına gôndererek bağlılığını bildirdi. Bundan 

dolayı Tabgaç kralından “Liang Chou tu-tu‟su”, “Batı ülkeleri yabancı kavim iĢlerinden sorumlu 

general”, “Seferi Batı orduları baĢ Kumandanı” ve “Liang Kralı” ünvanlarıyla taltif edildi. 

�mrünün son yıllarını bilimle uğraĢarak geçiren Meng-hsün Sung sarayından �in edebi eserleri 

istetti. KarĢılığında ise kendi hizmetindeki tarihçilere yazıdırmıĢ olduğu “Tun-huang” ve “Liang 

Tarihleri” ile çeĢitli Budhizm çevirilerini de Sung sarayına yolladı. Budhizme büyük ilgi gôsterirken, 

ailesiyle birlikte Konfiçyüs ôğretilerini de büyük bir gayretle ôğrenmeye çalıĢıyordu. Onun bu isteği, 

birçok Budhist rahibin Liang chou bôlgesine gelerek sayısız çeviri yapmalarında teĢvik edici bir rol 

oynamıĢtır.12 

Yi-ho saltanat dônemi 3. yılında (433) Meng-hsün hastalandı. Oğlu Mu-chien‟i veliaht ilan etti ve 

müteahiben yaĢlı ve yorgun vücudu bu hastalığa dayanamayarak ôldü. �ldüğünde 66 yaĢındaydı ve 

33 yıl ülkesini geliĢtirmek ve yaĢatmak için bütün gücüyle Kuzey Liang tahtında mücadele vermiĢti. 

Ona muhteĢem bir cenaze tôreni yapıldı. Tabgaç kralı cenaze tôreni için gôrevliler gônderdi ve ona 

“Wu Hsüan Kral” unvanını verdi.13 

Meng-hsün‟ün üçüncü oğlu olan Mu-ch‟ien basa geçer geçmez babasının siyasetini devam 

ettirdi; hem Sung Devletine hem de Tabgaç Devletine elçiler gôndererek batılılığını bildirdi. �zellikle 

Tabgaç hükümdarı, Meng-hsün‟ün son yıllarından itibaren danıĢmanlarından biri olan Li Hsün‟ü sık 

sık çeĢitli gôrev bahaneleriyle Kuzey Liang devletine gôndererek onların gerçek durumlarını 

ôğrenmeye çalıĢıyordu. Li Hsün,Meng-hsün‟ün ôlümünden az ônce yine Kuzey Liang‟da bulunuyordu 

ve Tabgaç kralına Meng Hsün‟ün oğullarının babalan kadar yetenekli ve tanrı tarafından gônderilen 

bir zekaya sahip olmadıkları gôrüĢünü iletti. Bunun üzerine Tabgaç kralı T‟ai Wu Kuzey Liang 

devletinin sonunun kendiliğinden ve en kısa zamanda oluĢacağını tahmin etti ve Kuzey Liang 

üzerindeki planlarını kansız olarak gerçekleĢtirmek üzerine kurdu Bu planların baĢında evlilik yoluyla 

akrabalık kurma fikri geliyordu. 

Meng-hsün ôlmeden ônce kızını Tabgaç kralıyla evlendirmeyi planlıyordu ama 

gerçekleĢtiremeden ôlmüĢtü. Bunun üzerine T‟ai Wu,14 Li Hsün‟ü Mu Chien‟e gôndererek bunu 

hatırlattı. Mu-chien bu evliliği babasının vasiyeti olarak ele aldı ve kızkardeĢini Tabgaç baĢkentine 

gôndererek evlendirdi. KarĢılığında T‟ai Wu ona birçok unvan verdi fakat Mu-chien bunun yerine iki 

ônemli bôlge generalliklerinin tek bir unvan altında ona verilmesini istedi. Teklif reddedildi. �ünkü T‟ai 

Wu hem onu kaybetmek hem de fazla yetki vermek istemiyordu. Bunun üzerine, T‟ai Wu Mu-chien‟e 

kızkardeĢi Wu Wei prensesini gônderdi ve onları evlendirdi. Mu-chien Ģükranlarını ifade için 500 at ve 

100 chin15 altın gônderdi, prenses ve annesi için unvan verilmesini istedi. Bôylece annesi “Ho-hsi 

ülkesi imparotoriçesi”, prenses ise ülke içinde “kraliçe”, Tabgaç baĢkentinde ise “prenses” unvanıyla 

anılacaktı16 (437). Tüm bu pazarlıklar sonucu her iki taraf da kendi çıkarları doğrultusunda kazanç 
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sağlamıĢ olduklarını düĢünseler de zaman onların ne kadar yanıldıklarını ortaya koyacaktı. 

Ertesi yıl T‟ai Wu, kuzeyde giderek tehlike arzetmeye baĢlayan Juan-juan‟lar üzerine saldın 

düzenledi. Fakat neredeyse ordusunun yansını kaybetti. Bunun üzerine Juan-juanlar hem Batı 

Bôlgelen (Doğu Türkistan) hem de Mu chıen‟e artık Tabgaçlann gücünün kınldığı haberini 

gônderdiler. Tabgaçlar ise Kuzey Liang Devletini, Batı Bôlgeleriyle olan iliĢkilerini ve trafiğini kesip 

tıkadığı için artık yok etmek gerektiğini düĢünüyorlardı. Bôylece T‟ai Wu‟nun kansız darbe planı suya 

düĢmüĢtü.Bunun üzerine baĢka bir taktiği uygulamaya geçirdi. T‟ai Wu Kuzey Liang Devleti‟ni 12 

suçla suçladı.17 

l-Hükümet tarafindan açıklanan, resmi takvimi kullanmamak, kanunsuz iĢlere karĢı 

çıkmamak,gôz yummak, 

2. Halkın vergiye t�bi topraklarını gôsteren haritada saraya ait toprakları belirtmemek, vergi 

memurunu içeri sokmamak, 

3-Ġkili oynamak; iki unvandan fayda sağlamak,18 

4-Ġmparatorun gayesi uzak bôlge halklarını tatlılıkla (barıĢçı) kendine bağlamaktır. Bunun 

bilinmesine rağmen inatla imparatorun stratejisine karĢı çıkmak; tüccar kabilelerden haraç kesmek ve 

onların ticaretini kesintiye uğratmak, 

5-Batı kabilelerini yüceltmek, kendini büyük gôrmek, 

6-Sarayın yônetimine girmek istememek ve kendine sômürge aramak. 

7-Kuzeydeki hain ve isyancılara19 mesaj gôndermek, onları güneye Chiu-ch‟e „ya çekmek, T‟u-

yü Hun‟lara güvenmek ve onlara yardım için casusluk yapmak 

8-Ġmparatorun emirlerini yerine getirmemek, resmi olmayan keyfi seferlere çıkmak, çevre 

Ģehirlerin halkına baskı yapmak, 

9-DüĢmanlann birliğinden memnun olmak, bizim yenilgimize sevinmek, yerel idareye karĢı kaba 

ve terbiyesiz olmak, kurallara uymamak 

10-Saraydan evlenildiği halde onun geçmiĢini gôzardı etmek, cinsi arzularla sefahata dalmak ve 

yengelerini baĢtan çıkarıp evlenmek,20 

11-Saraya mensup prensesle yapılan evlilikte, evliliğin erdemlerine uymamak ve prensesi 

zehirleyerek ôldürmeye çalıĢmak,21 

12-Yerel idareye karĢı isyan edenlerle iĢbirliği içinde olmak, bulunduğu yerde sıkı korunmak ve 

düĢman gibi olmak. 
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Kuzey Liang devletini bu 12 suçu iĢlemekle itham eden T‟ai Wu, Mu-chien ve maiyetindekilerinin 

elleri arkada bağlı olarak teslim olmalarını istedi. Mu Chien elbette ki bu ithamları reddeti ve Juan-

juanlardan yardım istedi. Tabgaçlara karĢı Chü-ch‟ülerle birlikte harekete geçmek isteyen Juan-

juanlar onların yardımına memnuniyetle koĢtular. Oysa T‟ai Wu bu durumu ônceden tahmin etmiĢ ve 

Juan-juanlara karĢı 20.000 kiĢilik bir kuvveti çôlün güneyine yerleĢtirmiĢti. ġehri sıkı bir korumaya 

alarak Juan-juan yardımı bekleyen Mu-chien ummadığı bir durumla karĢı karĢıya geldi: �nce 

ağabeyinin oğlu Shih-tzu,daha sonra ise diğer yeğeni Wan-nien teslim oldu. Onlardan Ģehrin 

durumunu ôğrenen T‟ai Wu saldırıya geçti. ġehir düĢtü ve bôylece Kuzey Liang Devleti yıkıldı (439). 

Mu-chien kuĢkusuz babası Meng-hsün gibi bir savaĢçı, strateji dehası bir hükümdar değildi. 

Onun babasından aldığı en ônemli yetenek bilime düĢkünlüğüydü. Onun devrinde Tun-huang ve Ku 

ts‟ang Tabgaç baĢkenti ile boy ôlçüĢebilecek fikir ve sanat merkezi haline geldi. �in kroniklerini Mu 

chien‟in kardeĢlerinin çeĢitli zehirler ve ilaçlar yaparak birçok kiĢinin ôlümüne yol açtığını, 

kızkardeĢlerinin ise yine aynı yolda olduğu, ayrıca iffetsiz ve tembel olduklarını bu yüzden T‟ai Wu‟nun 

tüm bunlara kızarak kendi karısı da dahil olmak üzere tüm Ch‟ü-chü kabilesini ôldürttüğünü yazar. 

Ancak Shih-tzu ve Wan-nien kardeĢler çok ônceden teslim oldukları için affedilmiĢlerdir. Mu-chien‟e 

gelince; onun da eski vassallanyla gizlice Tabgaç aleyhine isyan planlan içinde olduğu duyumunu 

alan T‟ai Wu ona ôlüm cezası verdi. Mu-chien ise büyüklüğüne yakıĢır bir Ģekilde, bir cellat tarafindan 

ôldürülmektense karısıyla birlikte intihar etmeyi tercih etti.22 

440 yılında Chiu-ch‟üan valisi olan oğlu Chü-c‟hü Wu-hui, Ku-ts‟ang felaketinden sonra Chin-

ch‟ang kentine kaçti ve kardeĢi T‟ang-erh ile Tun-huang Ģehrinde birleĢti. Bôylece T‟ai Wu, Chiu-

ch‟üan Ģehrini kolaylıkla iĢgal etti. Wu-hui taraftarlarını organize ederken kardeĢi Chang-yeh valisi Yi-

teh, Chin-chang Ģehrine geldi. Bôylece Chiu-ch‟üan Ģehrini yeniden ele geçirdiler. Chang-yeh Ģehrine 

saldırdılarsa da elde edemediler. 

Yeniden eski topraklarını ele geçirmeye çabalayan Wu-hui 40 000 hane halkıyla yeniden Chiu-

ch‟üan‟e yerleĢti ama kıtlık çıkartılabileceği endiĢesiyle bağımsızlığını ilan etmedi. Bu sırada kardeĢler 

arasında bir taht kavgası baĢladı. Onların bu kavgalarından yararlanmak isteyen T‟ai Wu, Chiu-ch‟üan 

üzerine birlik gônderdi ve saldırttı. ġehir düĢtü. Wu-hui teslim oldu. GiriĢtiği isyanlar baĢarısızlıkla 

sonuçlandı ve Tun-huang‟a kaçmak zorunda kaldı. Artık Ho-hsi bôlgesini terketmekten baĢka çaresi 

kalmamıĢtı. Babasının da sağken düĢündüğü gibi Tarım havzasındaki vaha Ģehirlerinde güçlü bir 

devlet kurmayı planlıyordu. �nce kardeĢi Le-tu valisi olan An-chotı‟ yu 5000 kiĢilik bir kuvvetle batıya 

Shan shan‟a gônderdi. Lopnor‟un güneyindeki bu devlete saldıran An-chou Tabgaçlardan Shan 

shan‟a yardım gelmesi üzerine geri çekildi. 442 yılında Shan-shan kralı Pi Lııng ülke içindeki iç 

karıĢıklıklar sonucu �erçenderya‟nın üst mecrasındaki Chü Mo bôlgesine kaçtı. Veliahtı ise An-

chou‟ya katıldı. Bunun üzerine Wu-hui halkıyla birlikte Gobi çôlünü geçti, fakat askerlerinin yarısı 

susuzluktan ôldü. Müteakiben Shan-shan‟i iĢgal etti. 

8. Ayda Kao-ch‟ang (Turfan) valisi Han Shuang Meng-hsün‟ün yıktığı Batı Liang devletinin 

yôneticilerine mensup olan T‟ang Ch‟i‟nin saldırılarına maruz kalınca Wu-hui‟den yardım istedi. Wu-
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hui, An-chou‟yu Shan-shan‟de bırakarak Kao-ch‟ang‟a hareket etti. O sırada T‟ang Ch‟i, Juan-juanlar 

tarafından ôldürüldü. Bu tehlikeyi savuĢturan Han Shuang Wu-hui‟in yardımlarını reddetti. �fkelenen 

Wu-hui üzerlerine general Wei Hsing-nu ile saldırarak bir gece baskını yaptı. Tüm Ģehri kılıçtan 

geçirdi. Shuang, Juan-juanlara sığınmak zorunda kaldı. Wu-hui ise bundan bôyle Kao-ch‟ang‟da kaldı. 

444 yılı 5. ayında Wu-hui hastalanarak ôldü, yerine kardeĢi An-chou geçti. 9. ayda An-chou‟ya 

ağabeyinin unvanları verildi. Daha sonra An-chou 460 yıllında Juan-juanlara katıldı.23 

�in yıllıkları Chü-ch‟ü ailesi hakkındaki kayıtlarını burada bitirir. Yüzyılımızda yapılan arkeolojik 

araĢtırmalardan ailenin hakkında fikir yürütebileceğimiz bilgiler elde edilmiĢtir. 1903 yılında Turfandaki 

Karahoço Ģehrinin doğusunda yapılan kazılarda “Kuzey Liang Chti-ch „ü An chou tarafindan yaptırılan 

tapınak yazıtı”, Tu yü-kou kazılarında ise yine An-chou tarafindan yazdırılan ve üzerindeki kayıda 

gôre 457 yılında yaptırıldığı anlaĢılan Bir Budhist metin ele geçmiĢtir. Yine 1972 yılında Turfan Aslana 

Kabristanında, bu yıllara ait bir mezar kitabesi bulunmuĢtur Bu kitabe “Büyük general”, “Kao-ch‟ang 

askeri valisi” olan bir zata aittir. Bu mezar kitabesinin bulunduğu kazıda yine bu kiĢinin Tun-huang 

valisine tahta üzerine kaligrafiyle yazdırdığı emirler ele geçmiĢtir. 

Tüm bu buluntular Kuzey Liang‟ın Kao-ch‟ang‟daki politik gücünün varlığını ispatlar. ġehre 

gôçen 20.000 kiĢilik halk, yerel kabilelerin üzerinde büyük etki bırakmıĢtır. Netice olarak 460 yılında 

Kuzey Liang hakimiyeti Juan-juanlar tarafından yok edilmiĢ An-chou ise ôldürülmüĢtür. Rivayetlere 

gôre Altaylar‟a gôç eden bu son Hun devletin‟in bakiyeleri uzunca bir süre burada varlıklarını devam 

ettirmiĢler ve Türk tarihinin yapı taĢlarından biri olan Gôktürkler‟in kôkenlerini oluĢturmuĢlardır.24 

 

 

1 Hsien-pi aslından olan bu kabile Kukunor civarında yaĢardı. III. Yüzyıldan itibaren batıya 

doğru kaydılar. Vıı. Yüzyılda Tibetliler tarafından ortadan kaldırıldılar. Eberhard W.; �in‟in ġimal 

KomĢuları, Ankara, 1996, s. 102-104. 

2 BarfieldT. J. The Perilius Frontier-Nomadic Empires and China (221BC to AD 1775) s. 

117. 

3 Bu unvandan bahĢeden en eski kaynak Shıh Chi‟dir Askeri Gôrevler bahsinde geçen “ta 

chü-ch‟ü” unvanını Masao Mori Hun Devleti‟nin doğu ve batı sahalarında gôrevlendirilen baĢbuğların 

unvanlarından biri olduğu ifade eder ve “general ya da subay‟‟ olarak yorumlar. Mori bu baĢbuğların 

kendi ayrı sahaları olduğunu ve buradaki kabile ve devletleri siyasal ve iktisadi açıdan idare ettiklerini 

sôyler. Bunun dıĢında bu unvanın ġan-yü soyundan olmayan büyük vezirlere verilen bir unvan olma 

ihtimali de bulunmaktadır. �ünkü kaynaklarda bir Shan-yü‟ün kayınbabası ve kayın biraderi “Büyük 

Chü-ch‟ü” unvanı ile anılmaktadır. Büyük Chü-ch‟üler, soylulardan biri olarak shan-yü‟ye çeĢitli 

tavsiyelerde bulunabildiği, shan-yünün tahta çıkıp çıkmamasında verilecek kararda sôz hakkı 

oldukları, shan-yü maiyetinde onun elçisi olarak ticari iĢlerle ve diplomasiyle uğraĢtıkları tahmin 
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edilmektedir. Mori. M.; “Kuzey Asya‟daki Bozkır Devletlerinin TeĢkilatı “ TED sayı 9, s. 214-217. 

4 CS Meng hsün Biyografisi 129. S. 3189. SLKCC 95. S. 653. PS 93. S. 3082. VVS 87. S. 

2203. 

5 Franke. O. Eine Chinesische Tempelinschrift aus Ġdikutsahri bei Turfan. Berlin. 1907, s. 

10. 

6 WS ve PS da bôyle yazılmasına rağmen CS ve SLKCC „da Lo chiu ve kardeĢi Ch‟ü 

Chu‟nun Lü Kuang‟m artık yaĢlandığını, etrafındaki yeteneksiz kiĢlcrinsô/lerinc kandığı ve bu yüzden 

savaĢın iyi organize edilemediğini, sonuç olarak da bu yenilginin kaçınılmaz olduğunu sôyledikleri için 

Lü Kuang tarafından ôldürüldüklerini yazar. (CS 129. S. 3189. SLKCC 95, s. 653) Franke1nin aktarımı 

da bu doğrultudadır. (Franke. O., Einc Tcmpclinschrift… s. 10). 

7 Tuan Ye, Liu Mao-tsai‟ya gôre bir �inli, Franke‟ye gôre ise asil olmayan bir Türk kabilesi 

baĢkanıydı. (Liu. M-t. Kutscha und Seine Bczichungen zu China wom 4. Jh biz zum 6. Jh N. Chr. II. 

\Veisbadcn. 1969, s. 242). 

8 CS 129. S. 3190. TCTC s. 3471. SLKCC 95. S. 654. 

9 Tun-huang ve Chin-ch‟ang Ģehirleri ele geçirildi. CS ve SLKCC „da Meng hsün‟ün su 

kanaları kazdırarak Ģehri su baskınına uğrattığı ve bôylece Tun huang Ģehrini ele geçirdiği 

yazmaktadır. 

10 Gônderdiği antlaĢma metninde Ch‟in devletinin yıkılmak üzere olduğunu, halkın periĢan ve 

zor durumda kaldığını sôyleyen Po-po, onları kurtarma gôrevinin bu iki devlete düĢtüğünü, resmi bir 

anlaĢma olmadan ônce de kalben dost olan bu iki devletin, ülkelerini barıĢ içinde idare edebilmek ve 

dıĢ tehlikelere karĢı birlikte savunmak için bôyle bir anlaĢmaya gidilmesini istediğini ifade ediyordu. 

(Onat, A., V. yüzyılda Kuzey �in‟de kurulan Hsia Hun devleti (basılmamıĢ doçentlik tezi), Ankara, 

1977, s. 72-73., TCTC s. 3677). 

11 Meng-Hsün bu savaĢta elde ettiği Huang-Ho bôlgesine kardeĢi Chü-ch‟ü Han P‟ing‟i vali 

yaparak geri dôndü. Bu yenilgiyi hazmedemeyen batı Ch‟in Kralı Ch‟i Fu 30 000 kiĢilik bir orduyla 

Huang-Ho bôlgesine saldırdı. Han P‟ing Ģehri kuvvetli bir savunmaya aldı hatta yaptığı bir gece 

baskınıyla yüzlerce kiĢiyi katletti. Ch‟i Fu geri çekildi. Fakat yaĢlı ve zayıfları bıraktı. Han P‟ing bu 

akıllıca düĢünülmüĢ tuzağa düĢmekte gecikmedi; Ch‟i Fu‟nun ani atağı ile yenilerek teslim olmak 

zorunda kaldı. (Franke, O., Gesscihte des Chinesischen Reihes II, Berlin, 1936, s. 187). 

12 Franke. O… tempelinschrifts, s. 13; Esin, E., a.g.e., s. 319. 

13 WS. Bôlüm 99, s. 2206: SLKCC Bôlüm 96. s. 667; PS Bôlüm 93. S. 3083; CS Bôlüm 129, 

s. 3199; TCTC. s. 3848. 
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14 424-452 yılları arasında hüküm süren T‟ai Wu �in baĢkentleri Lo-yang ve Ch‟ ang-an‟ı da 

alarak hakimiyetini San Irmak Bôlgesine kadar yayarak tüm kuzey �in‟i tek yônetimde birleĢtiren 

büyük ve güçlü bir imparatordu. Kafesoğlu. Ġ. Türk Milli Kültürü. Ankara, 1977, s. 73. 

15 Bir chin yaklaĢık yarım kilo değerinde bir ağırlıktır. 

16 SLKCC Bôlüm 97, 5. 671; PS Bôlüm 93. S. 3083; TCTC. s. 3866. 

17 WS Bôlüm 99, s. 2207. 

18 Hem Tabgaç hem de Sung Devletleri‟nin verdiği unvanları alarak her ikisinin de 

hakimiyetini kabul ettiğini gôstermek. 

19 Juan-juan‟lar. 

20 Türk toplumunda sık gôrülen bir gelenek olan leviratus sistemi „ne gôre Mu-chien de ôlen 

ağabeyinin karısıyla evlenmiĢti. 

21 Mu-chien‟in Tabgaç prensesi ile evliliği üzerine eski yengesi olan karısı Li-chih, 

gôrümceleriyle birlikte prensesi zehirleyerek ôldürme giriĢimlerinde bulunmuĢtu. WS Bôlüm 99. s. 

2208. 

22 PS Bôlüm 93. S. 3085; SLKCC Bôlüm 99, s. 672: WS Bôlüm 99.       s. 2209. 

23 PS Bôlüm 93. S. 3086; WS Bôlüm 99, s. 2210; SLKCC Bôlüm 97.    S. 673. 

24 TaĢağıl A.; Gôktürkler, Ankara, 1995 s. ? 
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Chang-Chien'in Seyahat Raporuna Göre Hunlar Dönemindeki Orta Asya / 
Dr. Nuraniye Hidayet Ekrem [s.763-775] 

Avrasya Stratejik AraĢtırmalar Merkezi  (ASAM) Uzakdoğu Masası BaĢkanı / Türkiye 

GiriĢ 

Han Sül�lesi, büyük bir tehlike haline gelen Hun akınlarını ônlemek ve Hunların müttefiklerini 

kendi safına çekmek maksadı ile M.�. 139‟da Chang Ch‟ien‟i elçi olarak Batı Bôlgeleri‟ne (Orta 

Asya‟ya) iki defa gôndermiĢtir. Chang Ch‟ien ilk defa Yüeçilerle (M.�. 139-M.�. 126), ikinci defa 

Vusunlarla (M.�. 119-M.� 115) ittifak kurarak Hunlara karĢı ortak bir saldırı düzenlemek amacı ile 

gônderilmiĢtir. Chang Ch‟ien Batı Bôlgeleri‟ne on yıl süren Hun esaretinden sonra ulaĢmıĢtır. �in 

dinastik tarihî eserlerinde de kullanılan Chang-ch‟ien Seyahatnamesi, onun memleketine geri 

dônünce Han Sül�lesi imparatoruna sunduğu rapordan oluĢmaktadır. Orta Asya, Orta Doğu ve 

Kafkasya‟daki eski etnik grupların tarihinin ônemli kaynaklarından biridir. Bu raporda adı geçen Büyük 

Yüeçi, Vusun, K‟ang-chü gibi topluluklar, Ta Yüan, An-hsi, Ta-hsia, Yan-tsai, T‟iao-chih gibi 

memleketlerin coğrafî mevkî, sınırları, �in‟den uzaklığı, hayvancılıkla ya da tarımla uğraĢtıkları, 

ürünleri, siyasal durumları, silahları, akarsuları, madenleri, ôrf ve adetleri, ticarî durumları, komĢu 

ülkelerle ve ôzellikle Hunlarla olan iliĢkileri üzerinde durulmuĢtur. 

F. Hirth (1917), John R. Gardiner-Garden (1986) gibi araĢtırmacılar Chang Ch‟ien‟in seyahat 

raporu üzerinde çalıĢmalar yapmıĢlardır. F. Hirth, The Story Of Chang-k‟ien, China‟s Pioneer Western 

Asia konulu çalıĢmasında; Shih-chi, “Ta-yüan Monografisi”nin Ġngilizce tercümesini yapmıĢ ve bazı 

yer, topluluk ve devlet adlarını izah etmiĢ, ancak bazı bilim adamlarının gôrüĢlerine yer vermekten 

ôteye gitmemiĢtir. John R. Gardiner-Garden, Chang Ch‟ien and Central Asian Etnography konulu 

çalıĢmasında kendisinin de belirttiği gibi, Greko-Baktria krallığının yıkılıĢı dünya tarihinde Batılı 

(Yunan) ve Uzak Doğu (�in) kaynaklarının ikisinde de kaydedilen vaka olmasından dolayı ve 

gôçebelerin Greko-Baktria Krallığı‟nı yıkmaları ile ilgili zengin ve çeĢitli kaynaklara rastlanabileceği 

açısından incelemiĢtir.1 Dolayısıyla, Gardiner-Garden, bu güzel araĢtırmasında belirli konulara ağırlık 

verirken, Chang Ch‟ien‟in seyahat raporunu esas alarak bir bütünlük içinde araĢtırmamıĢtır. 

AraĢtırmacı ve raporda yer alan An-hsi ve T‟iao-chih gibi maddelere hiç yer vermemiĢtir. 

Bu çalıĢmamızda, ilk defa Chang Ch‟ien‟in bizzat gittiği ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinerek 

imparatoruna bildirdiği raporda yer alan memleket ve topluluklar hakkında incelemeler yaptık. Ayrıca 

Chang Ch‟ien raporunda adı geçen kavim, yer, devlet isimlerini Yunan kaynakları ile ve Batılı 

araĢtırmacıların araĢtırma sonuçları ile de kontrol etmeye çalıĢtık. Bôylece yukarıda adı geçen 

topluluklar ve devlet üzerinde yeni sonuç ve tahminlerde bulunmaya gayret ettik. 

A. Chang-ch‟ien‟in Seyahat  

Raporu ile Ġlgili  

�ince Kaynaklar 
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2000 yıl ônce kaleme alınmıĢ olan Chang-ch‟ien‟in seyahat raporu, elçinin Batı Bôlgeleri‟ne 

yaptığı seyahat ile ilgili belgelerdir. Bu seyahatname Shih-chi (Tarihi Hatıralar)2 “Ta Yüan3 

Monografisi”, Han-shu4 (Han Sül�lesi Tarihi)”Batı Bôlgeleri Monografisi” ile “Chang-ch‟ien Biyografisi” 

ve Hou Han-shu (Sonraki Han Sül�lesi Tarihi)5 “Batı Bôlgeleri Monografisi” gibi �ince kaynaklarda 

yer almaktadır. Ssu-ma kuang‟ın Tzu-chih-t‟ung-chia6 adlı eserinde ise, adı geçen eserlerde yer 

almayan tamamlayıcı ve yıl ile günleri belirleyici bilgiler kaydedilmiĢtir. Chang-ch‟ien‟in seyahati ile 

ilgili �ince belgelerden Shih-chi‟de yer alan “Ta Yüan Monografisi” ile Han-shu‟da yer alan “Chang-

ch‟ien Biyografisi” hemen hemen birbirinin benzeriyken, bazı ufak konularda farklılıklar bulunmaktadır. 

Bu belgeleri incelediğimiz zaman, diğer seyahatnamelere gôre daha farklı olarak kaydedildiği ve 

raporun tümünü ihtiva eden �ince kaynağın bulunmadığı gôrülmektedir. �in Elçisi Chang-ch‟ien‟in 

Seyahat Raporuna Gôre Orta Asya‟daki Etnik Gruplar konulu bu çalıĢmamızda biz, Shih-chi “Ta Yüan 

Monografisi”ni esas aldık. Bu belgede bulunmayan bilgileri Han-shu‟da yer alan “Chang-ch‟ien 

Biyografisi”, Hou Han-shu ve Tzu-chih-t‟ung-chien gibi kitaplardaki bilgileri dipnotta belirttik. Chang-

ch‟ien‟in seyahati ile ilgili tam bir metnin olmayıĢı, Chang-ch‟ien‟in imparatoruna sadece sôzlü bilgi 

vermiĢ olabileceğini düĢünmemize sebep olurken, diğer taraftan Batı Bôlgeleri hakkındaki belgelerde 

yer alan bilgilerin, sayısal rakamların ve devletlerin siyasî, iktisadî, askerî ve coğrafî durumları ile ilgili 

bilgilerin çok ayrıntılı oluĢu, Chang-ch‟ien‟in seyahati ile ilgili bilgileri imparatoruna rapor halinde 

sunmuĢ olabileceğini, gerektiğinde imparatora tekrar açıklamalarda bulunmuĢ olabileceğini 

düĢündürmektedir. 

B. Chang-ch‟ien‟in  

Seyahatnamesi  

Ġle Ġlgili �alıĢmalar 

Chang-ch‟ien‟in M.�. 126‟de imparatoruna sunduğu rapor, Shih-chi ve Han-shu gibi �ince 

kaynaklarda yer almaktadır. Bahaeddin �gel, Büyük Hun Ġmparatorluğu Tarihi adlı eserinin 2. cildinde 

“�in elçisi Chang-ch‟ien‟in Seyahatnamesi” konusuna yer verirken (�gel 1981: 1-33), bu konuda çeviri 

yapan yabancı bilim adamlarının isimleri ve çevirilerinden de bahsederek, çeĢitli eleĢtirilerde 

bulunmuĢtur. �gel, kitabında, Shih-chi, “Ta Yüan Monografisi” ile Han-shu, “Chang-ch‟ien 

Biyografisi‟ni karĢılaĢtırmıĢ ve bazı notlar vermiĢtir. Ayrıca F. Hirth ve De Grood gibi araĢtırmacıların 

bu konudaki tercümelerini, nasıl yaptıklarını, ne gibi yanlıĢları olduğunu da belirtmiĢtir (�gel 1981: 1-

10). �gel, Chang-ch‟ien ile ilgili yabancı araĢtırmacıların çalıĢmalarını değerlendirirken, “�inceyi 

anlayıĢ bakımından güzel bir tercümenin, M. Brosset tarafından, yanlıĢ ve kullanılmaz bir çevirinin ise 

A. Wylie ile J. Anthr tarafından yapıldığını, en iyi Ġngilizce çevirinin F. Hirth tarafından yapıldığını; 

Shih-chi “Ta-Yüan Monografisi” ile Han-shu “Chang-ch‟ien Biyografisi‟ni karĢılaĢtırarak Almancaya 

tercüme edenin de De Groot olduğunu ileri sürer ve bu çalıĢmalar hakkındaki değerlendirmeleri ise P. 

Pelliot ve O. Franke‟nin yaptığını kaydetmiĢtir (�gel 1981, cilt: II, s.1-10). 

Haneda Toru‟nun belirttiği gibi (1981: 6-25, 40-49), A. von le Cog, N. A. Stein, G. Haloun, W. 
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Samdin gibi araĢtırmacılar, Batı Bôlgeleri‟ndeki (Orta Asya) devletleri, Ģehir isimlerini ve oradaki 

medeniyeti araĢtırırlarken Shih-chi. “Ta Yüan Monografisi” ile Han-shu. “Chang-ch‟ien Biyografisi” gibi 

bôlümlerinden oldukça yararlanmıĢlardır. 

F. Hirth (1917), John R. Gardiner-Garden (1986) gibi araĢtırmacılar, Chang-ch‟ien‟in 

seyahatnamesi üzerinde çalıĢmıĢlardır. F. Hirth, The Story of Chang-k‟ien, China‟s Pioneer In 

Western Asia konulu çalıĢmasında; Shih-chi, “Ta Yüan Monografisi”nin Ġngilizce tercümesini yapmıĢ 

ve bazı yer, topluluk ve devlet adlarını izah etmiĢ, ancak bazı bilim adamlarının gôrüĢlerine yer 

vermekten ôteye gitmemiĢtir. John R. Gardiner-Garden, Chang-ch‟ien and Central Asian Etnography 

konulu çalıĢmasında kendisinin de belirttiği gibi, Greko-Baktria Krallığı‟nın yıkılıĢı dünya tarihinde 

Batılı (Yunan) ve Uzak Doğu (�in) kaynaklarının ikisinde de kaydedilen vaka olmasından dolayı ve 

gôçebelerin Greko-Baktria krallığını yıkmaları ile ilgili zengin ve çeĢitli kaynaklara rastlanabileceği 

açısından incelemiĢtir (Gardiner-Garden 1986: 23). Dolayısıyla, Gardiner-Garden, bu güzel 

araĢtırmasında belirli konulara ağırlık verirken, Chang-ch‟ien‟in seyahat raporunu esas alarak bir 

bütünlük içinde araĢtırmamıĢtır. AraĢtırmacı ve raporda yer alan An-hsi ve T‟iao-chih gibi maddelere 

hiç yer vermemiĢtir. 

C. Hunlar Dôneminde  

Orta Asya‟nın Sınırları  

Hakkındaki Sorunlar 

Bu gün tarih araĢtırmalarında kullanılan Orta Asya kavramı daha çok Richthofen‟in 1877 yılında 

yazan China adlı eserinde belirtilen sınır alanını kabul edilmektedir. Yani doğusu �in‟e, güneyi 

HindukuĢ Dağı‟na, batısı Hazar Denizi ile Karadeniz‟in doğusu ve kuzeyi ise Moğol ile Kazak 

stepleridir. Ancak bazı araĢtırmacılar dil, din, etnik, kültür ve siyasî açından bôlgenin sınır alanını 

kendi gôrüĢüne gôre değerlendirmektedir. Bundan dolayı farklı tespitler meydana gelmektedir. 

Resmi �in Sül�le yıllıklarında “Hsi-yü”7 yani “Batı Bôlgeleri” olarak adlandırılan “Orta Asya” 

tabiri her ilim adamı tarafından ayrı Ģekilde tarif ve izah edilmiĢtir. Bazı bilim adamlarına gôre “Orta 

Asya” tamamlaması, Tanrı Dağları‟nın güneyindeki Doğu Türkistan‟ı, yani Karanlık Dağlar, Altun Dağ 

ve Altay Dağları arasında kalan bôlgeyi, bazılarına gôre ise Tanrı Dağları‟nın kuzeyindeki Cungarya 

Stepleri, ĠrtiĢ havzası ile Altay Dağları yani Bağımsız Türk Cumhuriyetleri‟nin bulunduğu Tanrı Dağları 

ile Aral Gôlü arasındaki Batı Türkistan‟ı anlatır. Aynı zamanda Doğu Türkistan ile Batı Türkistan‟ı 

birleĢtiren, hatta sınırlarını daha da geniĢleterek kuzeyde kutup yôresi içinde olmak üzere Sibirya‟yı, 

Moğolistan‟ı, güneyde ise Tibet, Nepal ve Afganistan‟ı bu bôlge içinde gôren kaynaklara da rastlanır.8 

Orta Asya‟nın merkez dağları ile Hazar Denizi havzası, Ġran Yaylası ve Buz Denizi arasındaki 

memleketlerin Türkistan ve Türkistan Havzası diye adlandırılmasını A. Petzhold teklif etmiĢtir. Bu 

sahaların takriben Rus ve Afganistan Türkistan‟ı tabirine tekabül ettiğini kaydeden MuĢketov, �in 

Türkistan‟ı yerine �ince Han-hai‟in [yani Avrupa ilim dünyasında Richthofen‟den (1877) itibaren “Kuru 

Deniz” olarak manalandırılan] kullanılması gerektiğini ileri sürmüĢtür. MuĢketov‟un Türkistan 
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kelimesinin iĢtikak manasını ve umumi olarak herhangi bir etnografik vaziyetini dikkate almadan, 

sadece coğrafî vak‟a ve Ģartlardan hareket etmiĢ olduğunu ileri süren bilhassa etnografik sebeplerden 

dolayı, “Türkistan” kelimesinin kullanılmaz olduğunu, bu gibi durumlarda “Türkistan” için “Orta Asya” 

tabiri kullanıldığını kaydetmiĢtir.9 Dolayısıyla bu tür çalıĢmanın adının ne olacağı hususunda bazı 

güçlüklerle karıĢlanmaktadır. Akademik maiyette araĢtırılması gereken bu güçlükleri kısaca sunma 

faydalı olacaktır. 

Orta Asya‟da yaĢayan baĢta Türkler olmak üzere çeĢitli etnik grupların Hunlar devrindeki siyasî, 

ekonomik ve kültürel yapısının, onların birbiri ile �inliler ve Hunlar ile olan iliĢkilerinin mevcut olduğu 

bir gerçektir. Ancak �in kaynaklarında Orta Asya bôlgesi için kullanılan “Hsi-yü”nün tercümesi olan 

“Batı Bôlgeleri” adı, �in kaynakları ile ilgilenenler dıĢında az bilinen bir terim olması nedeniyle 

okuyucular tarafından anlaĢılmıyor ve yadırganıyordu. Dolayısıyla “Hsi-yü” ya da “Batı Bôlgeleri” 

yerine aynı coğrafî bôlgeyi ifade eden “Türkistan” adını kullanmayı düĢünebilir. Fakat konu Hun 

dônemini içermesinden ve Türkistan adı da Ġsl�miyet‟in doğuĢundan sonra ortaya çıkmasından dolayı 

Hsi-Yü‟nün yerine “Türkistan” adını kullanmanın tarihi sakıncaları vardır. Bu sebeplerden, �in 

kaynaklarında geçen “Hsi-yü” (Batı Bôlgeleri), adının Orta Asya olarak alması doğruluğu bakımından 

dikkate alınması gerekmektedir. 

D. Hunlardan �nce  

Orta Asya‟daki  

Gôçebe Topluluklar 

Step uygarlıkları, bozkır kültürü gibi ortak adlarla anılan eski Orta Asya toplulukları gerek etnik 

kôken, gerek kültürel yapı olarak çeĢitlilik gôsterirken, gôçebe ve yerleĢik yaĢama biçimlerinden 

bazen birinin bazen ôtekinin ağır basmıĢ oldukları, bazen de ikisinin birlikte sürmüĢ oldukları bilinir.10 

Orta Asya‟nın çeĢitli bôlgelerinde doğa ile iç içe yaĢayan gôçebeler ile tarıma dayalı olan 

yerleĢik topluluklar arasında sık sık meydana gelen savaĢlardan kaynaklanan mecburi gôçler ve hayat 

tarzından kaynaklanan gôçler, eski Orta Asya bôlgelerinin etnik yapısında ônemli ôlçüde değiĢiklik 

yaratmıĢtır. M.�. IX-VII yy.‟da �in‟in Chou Sül�lesi‟nin (M.�. 1027-256) toprak geliĢtirme faaliyetinden 

dolayı doğudan batıya doğru gôç olmuĢ ve Orta Asya‟nın etnik durumunda belli ôlçüde değiĢiklik 

ortaya çıkmıĢtır.11 M.�. 606 yılında Asur Devleti‟nin çôkmesi ile Avrasya ve Orta Asya‟da yine gôçler 

gôrülmüĢ ve doğudan batıya doğru bir gôç dalgası yaĢanmıĢtır.12 Daha sonra Hunlara yenilen 

Yüeçilerin batıya yaptığı gôçleri de dünya tarihinin büyük kavimler hareketini doğurmuĢtur. Yüeçilerin 

batıya kayması ile Orta Asya, Batı Türkistan, Afganistan ve Hindistan‟ın kuzeyinde büyük bir kavimler 

hareketi baĢlamıĢtır. Bôylece Büyük Ġskender‟den sonra buralarda devlet kurmuĢ olan Grek 

kolonilerinde yerlerinden sôkülüp atılmıĢlardır. Tanrı Dağları‟nın batı kesimlerinde oturan Sakalar, 

Yüeçilerin ôncesinden güneye doğru kaçmıĢlar ve Afganistan ve Hindistan‟ın kuzeyinde bazı yeni 

devletler kurmuĢlardır. Vusunların Yüeçilere yaptığı baskın ile bu kavimler gôçü daha da dalgalanıp 

Orta Asya‟nın etnik yapısını büyük çapta değiĢikliğe uğratmıĢtır.13 Milattan ônce Orta Asya‟da sık sık 
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yaĢanan bu tür gôçler ile gôç eden kavimlerin adları ve Orta Asya‟nın çeĢitli bôlgelerinde yaĢayan 

yerleĢik ve gôçebe kabilelerin eski tarihi, eksik ve yanlıĢ olsa bile Yunan ve Latin metinlerinde, 

arkeoloji kalıntılarında, Ġran, Hint ve �in kaynaklarında yer almıĢtır; Bu kaynaklar Ġlk �ağ tarihçi ve 

coğrafyacılarının eserleri olup, Herodotos (Tarihi) Strabon (Tarihî Hatırılar; Coğrafya); Ptolemaios 

(Coğrafya), Diodor, Arria ve Kursiy Ruf14 gibi eski Yunan tarihçi ve coğrafyacıları ise eserlerinde Orta 

Asya‟yı ve burada yaĢayan kavimlerin niteliklerini kısmen de olsa belirtmiĢlerdir. 

“Tarihin Babası” diye bilinen Herodotos 9 kitaptan oluĢan Tarih adlı eserinde Küçük Asya, Ġran, 

Asurya, Mısır ve diğer komĢu ulusların tarihleri ile ilgili bilgilerle Ġskitlerin tarihine yer vermiĢtir. 40 ciltlik 

Tarih Kitaplığı‟nın yazarı Diodoros, 17 ciltlik Coğrafya‟nın yazarı Strabon, Afrika, Ġran, Hindistan, 

Arabistan, Mezopotamya, Batı Avrupa ve Karadeniz kıyılarından sôz ederek dônemle ilgili değerli 

bilgilerinin çağımıza ulaĢmasını sağlamıĢlardır.15 Ancak Bizans, Ġran, Hint ve �in kaynaklarındaki yer, 

kavim ve etnik isimlerdeki farklılıklar, sôz konusu bôlgenin etnik, ekonomik ve kültürel yapısının 

incelenmesinde büyük zorluklara yol açmaktadır. 

Diakov ile Kovalev, Yunanca yazan tarihçiler arasında, Mısırlı rahip Menethon‟un (M.�. III yy.) 

çağdaĢ olan Babilli rahip Berose gibi Ġlk �ağ yazarları, Doğu‟nun eski tarihine iliĢkin ônemsiz verileri 

kapsadığını; Bunların Hindistan‟dan daha da az sôz ettiklerini, �in‟e gelince Ġlk �ağ tarihçilerinin bu 

ülke hakkında hemen hemen hiç bilgilerinin olmadığını, bu nedenle bilginlerin Doğu‟nun tarihi ile ilgili 

belgelerden yoksun bulunduklarını, derinlemesine incelemelere giremediklerini, dolayısıyla Ġlk �ağ 

tarihçileri Yüeçi, Vusun, Saka gibi batıya gôç eden grupların Doğu‟daki hayatlarından habersiz 

olduklarını belirtmiĢlerdir.16 

Herodotos, Ġskitlerin doğusunda Argıppaeans (Kel insanlar), Ġssedonian ve Arimaspeans (Tepe 

gôzlüler) gibi üç topluluk bulunmakta olduğunu17 ve bunlardan Ġssedonianların Massagetlerin 

oturduğu bôlgenin karıĢsında yaĢamıĢ olduklarını kaydetmiĢtir.18 Fakat bu kavimlerin hangi etniğe 

mensup oldukları ve hangi bôlgede yaĢadıkları konusunda somut ve aydınlatıcı bilgiler olmadığı için, 

bir çok araĢtırmacı farklı yorumlarda bulunmuĢlardır. Hatta, �in kaynaklarında daha da geç 

dônemlerde tarih sahnesine çıkmıĢ olan Yüeçi ve Vusunların bunlardan olduğunu ileri sürülmüĢtür. 

Chang chih-hsiao, Japon bilim adamı Shiratori‟nin araĢtırmasına dayanarak: “Argippaeans‟un, Altay 

Dağı‟nın güneyi ile Tanrı Dağları‟nın kuzeyinde yaĢamıĢ olan Türk soyundan olduğunu, 

Ġssedonians‟un ise, Arigppaeans‟un doğusunda, �in‟in batısında yaĢamıĢ olan Ch‟iangların (�in‟in 

güneybatı kısmında bulunan gôçebe halklardır ve Tibetlerle bir iliĢkisi vardır) soyundan olduğunu, 

Arimaspeans‟un ise, Moğolistan‟ın �ağay Dağı‟nın kuzeyinden, �in‟in He-hsi koridoruna kadar 

uzanan bôlgede yaĢamıĢ olan Hunların soyundan olduğunu ileri sürmüĢtür.19 Shan-hai-ching‟in VIII. 

ve XII. bôlümlerinde, �in‟in kuzey bôlgelerinde bulunan Tepe gôzlülerin memleketi ile ilgili bilgiler yer 

alırken Tepe gôzlülerin gôzünün yüzünün tam ortasında olduğu belirtilir. Sôzü edilen Tepe gôzlülerin 

Herodotos‟un Tarih‟inde bahsedilen “Arimaspeans” olduğu ileri sürülmüĢtür.20 

Hambly‟ın araĢtırmasına gôre, Ġssedonians tarihte sık sık Altay bôlgelerinde gôrünmektedirler; 

Bunlar belki �in kaynaklarındaki Vusunlar olabilirler. Massagetler, daha sonra Sırderya‟nın kuzey 
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bozkırlarını iĢgal ederlerken, Farsların Curus (M.�. 559-530) hakimiyeti dôneminde, tekrar 

Sırderya‟nın kuzeyinde bulunmuĢlardır.21 

ġerafeddin Erel, Ġskitlerin (Massaget) eski tarihlerde Dağıstan‟dan Küçük Asya‟ya geçerken 

Dağıstan‟da esaslı izler bıraktıklarını, bugün burada yaĢayan �eçenlere verilen “Misign” adında 

Massaget‟ten baĢka bir Ģey olmadığını sôylemektedir. (Mansur 1993: 30). ġamil Mansur, Osetlerin 

�eçenleri “�an �an”, Kumuklarında “Miçigin” diye adlandırdıklarını kaydeder.22 

Eski Orta Asya ve eski Orta Asya kavimleri hakkında bilgiler ihtiva eden eski Yunan bilginlerinin 

eserlerini, �in kaynakları ve bu kaynaklar üzerinde yapılan araĢtırmalar ile kıyaslama yaparak fikir 

yürüten Rus Sinologu Biçurin, Batı Avrupa bilginlerinin çok eskiden beri Orta Asya kavimlerinin 

menĢelerini araĢtırmaya baĢlamıĢ olmalarına rağmen, onların bu konuya ait bilgilerinin �in belgelerine 

uymadığına dikkat çekmiĢtir. Ayrıca Biçurin, onların inceleme usullerine esaslı surette dikkat edildiği 

takdirde, kendilerinden uzak ve az bilinen bir meseleyi incelerken iki yol tuttuklarına iĢaret etmiĢtir. 

Daha sonra bu araĢtırmacıların, ônce Yunan tarihçileri ile coğrafyacılarını rehber olarak aldıklarını, 

sonra �in‟le tanıĢtıkları zamandan itibaren, �in kaynaklarını iĢlemeğe baĢladıklarını, bu ikili yolun tabii 

olarak Batı Avrupa bilginlerinin rivayetlerine uymayan bir ayrılık doğuracağını belirtmektedir.23 

Biçurin, eski Yunan yazarlarının tasvirlerinin hepsini kendilerinin gôremeyeceklerini, gôrebildikleri bazı 

verilerin ise abartılı olduğunu, ihtimal ki bu bilgilerin çoğunu tüccarlardan aldıklarını, tüccarların ise 

yeni gôrdükleri memleket ve milletlere keyfî olarak isimler taktıklarını veya doğru olsa bile, bu isimleri 

bozuk bir Ģekilde telaffuz ettiklerini, çok kere hakikate uymayan yanlıĢ malumat verdiklerini ve halk 

arasında sôylenen masalları hakikat olarak aldıklarını ileri süren Biçurin Ģôyle devam eder: “Diyelim 

ki, Yunanlıların Orta Asya kavimleri hakkındaki bilgileri gayet doğru idi. Fakat, sonraki savaĢlar, 

milletlerin birbiriyle karıĢması, vakit ve diğer sebeplerden dolayı bu eski devletlerin bünyesini 

parçalayarak, ve bu kabilelerin birliğini ve dillerini, adet ve kanunlarını birbirinden ayırarak o zamanki 

bilgilerin asıl muhtevasını değiĢtirebilirlerdi. Bôylece sonradan gelen asırlar için evvelce aydın olanları 

da karanlıklaĢırdı.”24 

Eski Yunan yazarları ile �in tarihçilerini telif etmeye gayret sarf eden Batı Avrupalı bilginlerin, 

sôzlerin ahengine, hakikate uyarlığa ve ihtimallere dayanarak bir takım tasavvurların yardımına 

baĢvurduklarını ve bu suretle ele aldıkları konuları aydınlatacakları yerde, daha da kararttıklarını 

kaydeden Biçurin, �in kaynakları ile de onların aynı Ģekilde hareket ettiklerini, Orta Asya‟daki eski 

milletler hakkındaki fikirleri yanlıĢ Ģekilde kabul eden bilginlerin, �in tarihinde, her Ģey hattı zatında 

aydın ve tabii iken bir çok karanlıkları ve tuhaflıkları bulduklarını, �inlilerin kendi cehaletleri yüzünden 

Orta Asya tarihini karıĢtırmıĢ oldukları sonucuna varıldığını vurgulamıĢtır.25 

Chang-ch‟ien‟in seyahat raporunu inceleyen Alman asıllı Amerika tarihçisi F. Hirth çalıĢmasında, 

raporda gôçebe olduğu açıkça kaydedilen K‟ang-chü‟yü yerleĢik oldukları bilinen Soğdiana memleketi 

olarak ifade etmiĢtir.26 Hambly, Strabo‟nun iĢaret etmiĢ olduğu Ġssedoniansların Vusunlar 

olabileceğini ileri sürmektedir.27 �in, Kazakistan ve Kırgızistanlı bazı araĢtırmacılar ise Vusunları 

Kazak ve Kırgızların ataları olduklarını ileri sürmüĢlerdir. 
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E. Chang-Ch‟ien‟in Seyahat  

Raporuna Gôre Orta Asya‟daki 

Etnik Gruplar 

Bu çalıĢmada Shih-chi‟nin Ta Yüan Monografisi‟nde yer alan Chang Ch‟ien‟in seyahat raporunu 

esas almakla birlikte raporda adı geçen Büyük Yüeçi, Vusun ve K‟ang-chü gibi gôçebe nitelikteki 

halkları, Ta Yüan, Yan-tsai, An-hsi, T‟iao-chih ve Ta Hsia gibi yerleĢik halkları dipnotta ayrıntılı 

incelenmektedir. 

Han Sül�lesi elçisi Chang Ch‟ien, Ta Yüan, Ta Yüeçi, Ta-hsia ve K‟ang-chü gibi memleketlere 

bizzat gitmiĢtir. Bununla birlikte bu memleketlerin yakınında ve komĢu olan beĢ ya da altı büyük 

memleketin coğrafi durumu ve zengin kaynakları ile ilgili bilgileri hakkında güvenilir kiĢilerden ôğrenip 

hazırladığı raporunu imparatoruna anlatırken Ģôyle der: 

“Ta Yüan memleketi28 Hsiung-nu-ların29 güneybatısındadır. [Bu memleket], Han Sül�lesi‟nin 

tam batısındadır. Han Sül�lesi‟nden uzaklığı on bin li‟dir.30 Onların yaĢayıĢı ve geleneği31 

yerleĢiktir.32 Ziraatle uğraĢırlar. Tarlalarında buğday, pirinç yetiĢtirirler. �zümden yapılmıĢ Ģarapları 

vardır”.33 Ġyi atları34 çoktur. Atları kan terler.35 Bunlar Ġl�hi Atlardan36 doğan tayın soyundan 

türemiĢtir. Ta Yüanlilerin çift surdan yapılmıĢ Ģehirleri ve evleri vardır.37 YetmiĢten fazla küçüklü 

büyüklü kentler onlara bağlıdır. Bir kaç on bin nüfusu vardır.38 Onların ordusu okçular, mızraklılar ve 

atlı savaĢçılardan oluĢmaktadır. Onun (Ta Yüan memleketinin) kuzeyinde K‟ang-chü, batısında Ta 

Yüeçiler,39 güney batısında Ta-hsia (Baktria),40 kuzeydoğusunda Vusunlar, doğusunda ise Yu-mi41 

ve Yu-t‟ien42 (Hotan) gibi memleketler bulunmaktadır. Yu-t‟ien‟in batısındaki bütün ırmaklar genellikle 

batıya doğru akarlar ve Hsi-hai‟ye43 (Batı Denizi veya Gôlü) dôkülürler. Onun (Yu-t‟ien‟in) 

doğusundaki ırmaklar ise doğuya doğru akar ve Yen-tse‟ye44 (Tuz Gôlü) dôkülür. Yen-tse‟nin suyu 

yer altından güneye doğru akarak, Sarı Irmak‟ın kaynağı olarak ortaya çıkar.45 [Yen-tse] ırmağında 

yeĢim taĢları pek çoktur. Sarı Irmak bundan sonra Chung-kuo‟da (�in) akmaya baĢlar. Lou-lan46 ve 

Ku-shih47 memleketlerinde kent ve Ģehirler bulunmaktadır. [Bu memleketler] Yen-tse Gôlü‟nün 

etrafındadır. Yen-tse, [Han Sül�lesi baĢkenti olan] Ch‟ang-an‟a yaklaĢık beĢ bin li uzaklıktadır. 

Hunların Sağ Bôlgesi48 Yen-tse gôlünün doğusundadır ve [Sağ Bôlge] Lung-his49 vilayetinde 

bulunan �in Set‟e50 kadar uzanır. [Sağ Bôlge‟nin] güneyi Ch‟ianglarla51 hemhuduttur. [Bu bôlge, Han 

Sül�lesi‟nin batıya giden] yolunu kesmiĢ durumdadır” (Ssu-ma ch‟ien 1975: 3161). 

Vusun52 Memleketi: Ta Yuan memleketinin iki bin li kadar kuzeydoğusundadır.53 Sürülerinin 

hareketini takip eden gôçer bir memlekettir.54 �rf ve �detleri Hunlar ile aynıdır.55 [Bu memleketin] 

yüz binlerce askeri56 vardır. Askerleri cesur ve savaĢtan korkmazlar. Vusunlar, eskiden Hsiung-

nulara tabi iseler de,57 güçlendikten sonra bağlılığı kaldırarak [bağımsız olmuĢlardır]. [Bundan sonra 

Vusunlar Hunların düzenlediği] merasimlere (Kurultay, Toy) hiç gitmez oldular58 (Ssu-ma ch‟ien 

1975: 3161). 
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K‟ang-chü Memleketi:59 Ta Yüan memleketinin 2000 li (1000 km) kuzeybatısındadır.60 Gôçebe 

memlekettir. Hayat tarzı Yüeçiler ile aynıdır.61 Askerleri seksen ile doksan bin arasındadır.62 Ta 

Yüan memleketi ile komĢudur.63 [K‟ang-chü memleketi] küçük ve zayıf olduğundan dolayı, güneyi 

Yüeçilerin,64 doğusu Hsiung-nuların hakimiyetine bağlı olarak hizmet yapmaktadırlar65 (Ssu-ma 

ch‟ien 1975: 3161). 

Yen-ts‟ai Memleketi:66 K‟ang-chü memleketinin 2000 li kuzeybatısındadır.67 Gôçebe bir 

toplumdur. Geleneklerinin büyük bir kısmı K‟ang-chü memleketiyle aynıdır.68 Yüz binden fazla askeri 

vardır (veya yay tutabilen askeri yüz binden fazladır). [Yen-tsai memleketi]69 Ta-tze‟nin (Büyük 

Gôl)70 kıyısındadır. Dik yamaçlı kıyısı yoktur. Burası Pei-hai (Kuzey Denizi) dedikleri yer olmalıdır.71 

(Ssu-ma ch‟ien 1975: 3161). 

Ta Yüeçi Memleketi:72 Ta Yüan memleketinin iki veya üç bin li (1000 veya 1500) 

batısındadır.73 Kuei-shui ırmağının74 kuzeyinde otururlar. Onların güneyinde Ta-hsia (Baktria), 

batısında An-his (Partlar), kuzeyinde ise K‟ang-chü memleketleri bulunmaktadır. Gôçer-konar bir 

memlekettir. Hayvanlarını takip ederek gôçer bir hayat sürdürürler. Gelenekleri Hunlar ile aynıdır.75 

Yüz veya iki yüzbin askeri vardır.76 [Bu memleket] eskiden çok kuvvetli idi.77 Bundan dolayı Hunları 

küçümsemiĢlerdi.78 [Hun hükümdarı] Mete (Mao-tun)79 tahta geçince80 onlara (Ta Yüeçilere) hücum 

ederek mağlup etmiĢtir. [Mo-tu‟nun oğlu] Lao-shang (Ki-ok) Ch‟an-yü81 dôneminde, Hunlar Yüeçi 

hükümdarını ôldürmüĢ ve onun kafatasından içki kadehi yapmıĢlardır.82 BaĢlangıçta, Yüeçiler, Tun-

huang Ch‟i-lian [Dağı‟nın] arasında yaĢıyorlardı.83 Ancak Hunların saldırısına uğradıktan sonra 

mağlubiyet olmuĢlar ve kaçarak uzaklara gitmiĢlerdir. [Kaçarken] Ta Yüan memleketinden geçtiler ve 

batıda Ta-hsia memleketini (Baktria) mağlup edip onları kendilerine t�bi ettiler. Hükümdarı, 

kararg�hını Kuei-shui‟nin kuzeyinde kurdu. [Eskiden Hunlara yenilip uzaklara kaçarken], onlardan 

küçük bir grup kaçamayıp, orada kalmıĢlar ve Nan-shan Dağı‟ndaki Ch‟ianglara 84 sığınmıĢlardı. Bu 

nedenle [bu grup] Yüeçiler, Küçük Yüeçiler85 adı ile adlandırılmıĢlardır (Ssu-ma ch‟ien 1975: 3161-

3162). 

An-hsi (Part Krallığı) Memleketi:86 Ta Yüeçi memleketinin bir kaç bin li (takriben 500 km) 

batısındadır.87 Onların geleneği yerleĢik olup, tarımla uğraĢırlar. Pirinç ve buğday ekerler, üzümden 

Ģarap yaparlar. ġehir ve yerleĢim bôlgelerinin88 yapısı Ta Yüan memleketine benzer. Bu memlekete 

bağlı büyüklü küçüklü yüzlerce Ģehir vardır. [An-hsi] memleketi birkaç bin li geniĢliğinde olup, en 

büyük ülkedir.89 Bu memleket Kuei-shui nehrin kenarındadır.90 Bu memlekette pazarlar vardır.91 

Halkları ile tüccarları araba ve kayıklarla komĢu memleketlere ve hatta birkaç bin li uzaklıktaki 

memleketlere gidip [ticaret yaparlar]. GümüĢten para yaparlar. Paralarının üzerindeki [resim] aynen 

hükümdarlarının yüzüne benzer. Hükümdarları ôlünce, hemen yeni para yaparlar ve tahta geçen 

hükümdarının resmini basarlar.92 SertleĢtirilmiĢ deri üzerine yazıları yatay ve paralel olarak 

yazarlar.93 Bunu kitap olarak kullanırlar. Onların batısında T‟iao-chih, kuzeyinde Yen-ts‟ai-ve Li-

hsüan94 gibi memleketler bulunmaktadır (Ssu-ma ch‟ien 1975: 3162). 

T‟iao-chih Memleketi:95 An-hsi memleketinin birkaç bin Li batısındadır. Bu memleket Hsi-hai‟nin 
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(Batı Denizi)96 kıyısında olup sıcak ve rutubetlidir. Genelde tarla iĢleriyle uğraĢırlar,97 pirinç ekerler. 

[Bu memlekette] bir cins büyük kuĢ vardır. Yumurtası kap büyüklüğündedir.98 Nüfusu kalabalık olup 

çeĢitli küçük beyleri- vardır. Onlar An-hsi memleketi tarafından vassal ülkesi h�line getirilerek 

yônetilmekte ve [An-hsi‟nin] tabî olan yabancı memleketi olarak gôrülmektedir.99 [T‟iao-chih] 

memleketinde iyi hokkabazlar vardır. An-hsi memleketindeki ihtiyarların sôylediklerine gôre: “T‟iao-

chih memleketinde Jo-shui ırmağı ile His wang-mu vardır. Fakat onları gôrenler olmamıĢtır”100 (Ssu-

ma ch‟ien 1975: 3163-3164). 

Ta-hsia Memleketi:101 Ta Yüan memleketinin iki bin li‟den fazla güneybatısındadır. Bu 

memleket Kuei-shui‟ın güneyindedir. Halkı yerleĢiktir. ġehir ve evleri vardır. Gelenekleri Ta Yüan 

memleketi ile aynıdır. [Ta-hsia memleketinin] büyük hükümdarı yoktur; ancak, genelde her Ģehrin 

veya her bôlgede küçük bir yôneticiyi tayin ederlerdir. Onların askerleri zayıftır, savaĢmaktan 

korkarlar. Fakat ticareti iyi yaparlar. [Bunun için] Ta Yüeçiler batıya doğru gôç edince Ta-hsia 

memleketini mağlup ederek bu memleketi kendilerine tabi kılmıĢlardır. Ta-hsia memleketinde nüfus 

kalabalıktır. Bir milyondan fazla nüfusu vardır.102 BaĢkentlerinin adı Lan-shih ġehri‟dir.103 [Bu 

Ģehirde] çeĢitli ticaret mallarının alınıp satıldığı pazarlar vardır. Ta-hsia memleketinin 

güneydoğusunda da Shen-tu vardır”104 (Ssu-ma ch‟ien 1975: 3164). 

Sonuç 

Han Sülalesi (M.�.206-M.S. 9) kuzey ve kuzeybatı sınırından gelen Hun tehdidini ortadan 

kaldırmak için yani “Hunların sağ kolunu kesmek” için Orta Asya‟da bulunan devlet ve topluluklarla 

iĢbirliğine davet etmek üzere elçi Chang-ch‟ien‟i bôlgeye gôndermiĢtir ve bununla birlikte meydana 

gelen elçi raporu M.�. 139 yıllarındaki Orta Asya hakkında ilk resmi ergumant yazılmıĢtır. Han 

Sülalesi‟nin stratejik planı bununla kalmıyor ve Hunlara karĢı koyabilmek için Ta-Yüan memleketinde 

bulunan Tanrı Atı‟nı da ele geçirmek için iki kez bu memlekete uzun sefer düzenlemiĢtir. Chang-

ch‟ien‟in ikinci Orta Asya seferi (M.�. 115) de aynı amaçla gitmesine rağmen ilk gittiği gibi pek baĢarılı 

olamamıĢtır. Ancak �in‟in Orta Asya ile olan siyasi, ekonomik ve kültürel iliĢkileri ise geliĢmeye 

baĢlamıĢtır. Bôylece Hunlar dônemindeki Orta Asya‟nın durumu elçinin seyahatnamesinde 

aydınlatılmıĢtır. Aynı zamanda �in‟in Orta Asya‟ya yayılmasını da sağlamıĢtır. 

 

 

1 Gardiner-Garden 1986: 23. 

2 Shih-chi (Tarihi Hatıralar): Yazarı Ssu-ma ch‟ien‟dir (M. �. 145-M. �. 86?). Onun diğer adı 

Tzu-ch‟iang‟dır. Ssu-ma ch‟ien, �in tarihindeki ilk meĢhur tarihçidir. M. �. 104-M. �. 91 yıllarında 

yazılmıĢ olan bu eser, 130 bôlümden oluĢmaktadır. 110. bôlümünde “Hunlar Monografisi”, 123. 

bôlümünde “Fergana Monografisi yer almaktadır. Ayrıca 109 ve 111. bôlümlerinde Hunlarla savaĢan 

Han Sül�lesi generallerinin biyografilerinde de Hunlarla ilgili pek çok belge bulunmaktadır. Tarihi 
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Hatıralar kendinden ônce yazılmıĢ olan 30‟dan fazla klasik kitaptan yararlanılarak yazılmıĢtır. Han 

Sül�lesi dôneminde T‟ai-shih-kung-shu ve T‟ai-shih-chi adıyla bilinen eser, Wei ile Chin Sül�leleri 

zamanında kısaltılmıĢ Shih-chi (Tarihi Hatıralar) denilmiĢtir. Han-shu (Han Sül�lesi Tarihi) da yer alan 

bilgilere dayanılarak Tarihi Hatıralar‟ın on bôlümün kaybolduğu ve kaybolan bu on bôlümün Ch‟u 

Shou-sun adlı bilgin tarafından tamamlandığı belirtilmiĢtir (Ssu-ma ch‟ien 1975: 1-6). Bizim bu 

çalıĢmamızda Shih-chi adlı eserin Chung hua Shu chü 1975 Pekin edisyonu kullanılmıĢtır, s. 3157-

3181. 

3 Ta Yüan, bugünkü Fergana Ovası‟ndadır. Ta Yüan memleketinin Ta-wan Ģeklinde yanlıĢ 

bir okunuĢu da vardır. Han Sül�lesi dôneminde (M. �. 206-M. S. 9), Chang-ch‟ien‟in seyahatıyla 

tanıtılmıĢtır. YerleĢik Aryan ırkından olan Fergana memleketi, Eski Ġran dilini kullanmaktaydı. Zengin 

ve ticaret ile uğraĢan bu memleket, M. �. 104 ve M. �. 101 yıllarında iki defa Han Sül�lesi‟nin 

saldırısına uğramıĢtır. M. S. 46 yıllarında, bir dônem Doğu Türkistan‟da kurulan Sha-ch‟e (Yarkent) 

Devleti‟ne bağlanmıĢtır. Tarihte, �in ile at ticaretinin yoğun bir Ģekilde yapılan bu memleket, IV. ve V. 

yüzyıllarda da Avar veya Eftalitlerin, VI. yüzyılda Gôktürk ve TürgiĢlerin, 648 yıllarında T‟ang 

Sül�lesi‟nin, daha sonra Arapların hakimiyetine girmiĢler ve tarih sahnesinden kaybolmuĢlardır (Ch‟en 

1987: 37). 

4 Han-shu (Han Sül�lesi Tarihi): Yazarı Pan Ku (M. S. 32-92)‟dur. Onun diğer adı Ming-

ch‟ien‟dir. “24 Tarih” diye bilinen �in yıllıklarının ikincisidir. Aynı zamanda belli bir devri konu alan ilk 

eserdir. Han Sül�lesi‟nin kurulduğu (M. �. 206) tarihten Sonraki Han Sül�lesi imparatoru Wang-

mang‟ın ilk yılına (M. S. 23) kadar 230 yıllıktarihi devri konu almıĢtır. Yüz bôlümden oluĢan bu eserin 

94. bôlümünde “Hunlar Monografisi” 96. bôlümünde “Batı Bôlgeleri Monografisi” yer alırken, eski 

Türkler ve Orta Asya‟nın eski tarihi ile ilgili değerli belgeler yer almaktadır. 

5 Hou Han-shu (Sonraki Han Sül�lesi Tarihi): Yazarı Fan-ye‟dir (396-445). 25-220 yıllarını 

kapsayan bu eser, toplam yüzyirmi bôlümden oluĢmaktadır. 87. bôlümünde “Batı Ch‟iang 

Monografisi”, 88. bôlümünde “Batı Bôlgeleri Monografisi”, 89. bôlümünde “Güney Hunlar Monografisi” 

yer almaktadır. Eski Türkler, Orta Asya‟nın eski tarihi ve Türklerle komĢu kavimler ile ilgili değerli 

belgeler yer almaktadır. 

6 Tzu-chih-t‟ung-chien (Eski Sül�lelerin Umumi Tarihi): Yazarı Ssu-ma Kuang‟dır (1019-

1086). M. �. 403 yılından 959 yılına kadar dônemi konu alan bu kitap �in‟in en büyük kronolojik 

eseridir. Türklerle ilgili bilgiler bu eserin koronolojisinde yer almaktadır. 

7 Hsi-yü‟nün �in kaynaklarındaki tarihi içeriği, farklı zaman diliminde bôlgenin sınır alanının 

geniĢliği ve siyasî, ekonomik ve kültürel maiyeti hakkında bakınız Nuraniye Ekrem, �in Elçisi Chang-

Ch‟ien‟in Seyahatnamesine Gôre Orta Asya‟daki Etnik Gruplar (YayınlanmamıĢ Doktora Tez, 

Hacettepe �niversitesi, 1999), 1999: 12-15. 

8 G. Hambly 1969: 1-12; H. Toru 1981: 1-10. 
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9 Barthold, 1988: 141. 

10 Avdiyev Tercüme: 1. 

11 Rice 1957: 43. 

12 Fang-hao 1855: 51-52. 

13 �gel 1988: 461. 

14 Avdiyev Tercüme: 1. 

15 V. Diakov-S. Kovalev, 1987: 305. 

16 Diakov ile Kovalev, 1987: 84. 

17 Herodotos, 1969: I, 201, IV. 13, 25, 26, 27. 

18 Heredotos, 1969: I, 201. 

19 Chang chih-hsiao, 1994: 16. 

20 Chang-chih-hsiao, 1994: 4. 

21 Hambly, 1969: 20. 

22 Mansur, 1993: 41; 137. 

23 Biçurin, 1851: 6-8. 

24 Biçurin, 1851: 6. 

25 Biçurin, 1851: 8. 

26 Hirth, 1917: 96. 

27 Hambly, 1969: 20. 

28 Ta-Yüan, Büyük Yuan demektir. Yuan ve Wan olarak iki çeĢit okunuĢu vardır (K‟ang-hsi 

1984: 284). Yüan karekteri, Ssu-ma ch‟ien‟e gôre, burada Yüan diye okunmalıdır (1975: 3157). B. 

Karlgren‟e gôre Ta Yuan karakteri d‟�d/d‟�i veya t‟�d/t‟�i-iwan/i‟wien diye okunmalıdır (Hulsewé 1979: 

131, not 3251). F. Hirth (1917: 48-149) bazı araĢtırmacıların fikrine dayanarak, Ta-Yüan‟in Yavanas 

olduğunu ve Asialıların Yunanlılara Yavan dediklerini ileri sürerken, Ta Yüan‟in genelde Fergana veya 

Fergana vadisi olduğunu tespit etmiĢtir (Hirth 1917: 95). Fakat, burasının Hokand (Wylie 1881: 44) ve 

Soğd memleketi (Pulleyblank 1966: 25) olduğu farklı gôrüĢler de bulunmaktadır. 
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29 Hsiung-nu genelde Batı kaynaklarında Hunlar olarak bilinmektedir. Ancak, bu asrın 

baĢında �in kaynaklarındaki Hsiung-nu Batı kaynaklarındaki Hunlar ile aynı olup olmadığı konusunda 

epey tartıĢmalar olmuĢtu (Maenchen-Helfen 1944-1945: 222-243; 1955: 101-106; 1961: 249-261). 

30 Li �in‟e ôzgü olan ôlçü birimidir. Tarih boyunca her sül�lede farklı kullanılmıĢtır. Mançu 

Ġmparatorluğu dôneminde (1644-1911) 360 adım bir li idi (K‟ang-hsi 1984: 1291). Tz‟u-hai 

Sôzlüğü‟nde (1994: 2929), bir li 0. 576 kilometre olarak belirtilirken Tz‟u-yüan Sôzlüğü‟nde (1995: 

1171) ise 1929 yılında bir li‟nin 500 metre olarak belirlenmiĢ olduğu kaydedilmiĢtir. Han Sül�lesi 

Tarihi‟ne gôre, Ta-Yüan memleketinin baĢkenti olan Kui-shan Ģehri, Han Sül�lesi baĢkenti Ch‟ang-an 

Ģehrine 10250 li‟dir (Pan-ku 1962: 3894). Chang-ch‟ien bu mesafeyi 10000 li olarak vermiĢtir. 

31 Su ve Hsü‟den ibaret iki çeĢit okunuĢu olan bu karakterin �det, gelenek, ôrf ve �det, 

yaĢayıĢ, bazen tôre anlamına geldiği kaydedilmektedir (K‟ang-hsi 1984: 105). 

32 YerleĢik hayat anlamına gelen Tu-chu kelimesi, nesillerce aynı toprakta yaĢamak, kentte 

ve evde oturmak Ģeklinde açıklanmaktadır (Tz‟u-yüan, 1995: 316). 

33 P‟u-t‟ao: üzüm demektir. F. Hirth‟in araĢtırmasına gôre, �incedeki P‟u-t‟ao kelimesi 

Grekçe Botrus kelimesinden gelmektedir. P‟u-tao kelimesi ilk defa bu metinde gôrünmektedir (Hirth 

1917: 146). P‟u-t‟ao‟nun bugünkü yazılıĢıdır. P‟u-t‟ao chiu ise “üzüm içkisi” yani Ģarap demektir. 

34 Shih-chi‟yi izah eden T‟ang Sül�lesi tarihçisi Ssu-ma Chen Ģôyle açıklamaktadır: 

“Yabancılar, dünyada çok olan üç Ģeyden sôz ederler. Chung-kuo (�in)‟da insan çok, Ta-ch‟in (Roma) 

‟da kıymetli eĢyalar çok, Yüeh-chihlerde ise at çoktur” (Shih-chi 1975: 3160, not 1). Hsü-sung… 

(1781-1848) T‟ong-k‟ao adlı kitapta yer alan izaha dayanarak Ģu bilgileri vermektedir: „Ta Yüan atının 

sırtında bir kaç Ts‟un (bir ts‟un = 0. 033 metre) uzunlukta et boynuzu vardır. Bazı atlar insanın dilini 

anlarlar, davulun melodisine gôre dans edebilirler. ” Ayrıca, siyah ve kızıl karıĢık renkli atların ve siyah 

renkli atların kulakları hep kızıldır. Sarı ve kızıl atların kulakları hep siyahtır. Genelde atın rengi, kulak 

rengi ile farklıdır. Diğer renkleri normal atlarlardan farklı değildir” (Yang Chia-luo 1975: 394: not 13). 

Hsü-sung, diğer eski kaynaklarına dayanarak Ģu bilgileri vermektedir: “Güneybatı yônündeki Ta Yüan 

memleketinde Yüan-ch‟iu tepesi bulunmaktadır. Bu tepede iki Chang (bir chang = 3.33 metre) 

büyüklüğünde iyi atlar bulunur. Atın yelesi dizine kadar, kuyruğu ise yere kadar uzanır. Ayağı bir 

Sheng (= bir kap) büyüklüğündedir; ayaklarının boğumları eğilebilir. Günde bin li kat edebilir. �ğleyin 

kan terler” (Yang Chia-luo 1975: 394, not 14). 

35 Han Sül�lesi Tarihi‟nde Ġmparotor Wu-ti‟nin (M. �. 140-87), “T‟ian-Ma ġarkısı”nın 

(Gôk/Ġl�hi Atlar ġarkısı) sôzünü M. �. 112 yılında yazdığı kaydedilirken (Pan-ku 1962: 184), yine aynı 

kitapta M. �. 120 yılında yazdığı kaydedilmektedir. Tian-ma Ģarkisi Ģôyle yazılmıĢtır: “T‟ai-yi il�hî 

(yıldızı) yer yüzünü beslemektedir, Gôk/Ġlahî Atları dünyaya gelmektedir; Atların teri yapıĢkandır, 

Kırmızı kôpükler akıtır” (Pan-ku, 1962: 1060). Sonraki Han Sül�lesi (25-220) imparatoru Kuang-wu-ti 

(25-57)‟nin oğlu Liu-ts‟ang, 57 yılında bir Ta-Yüan atını hediye olarak almıĢtır. Atın ôn ayağının üst 

kısmındaki bôlgelerde küçük deliklerden kan aktığını gôrüp: “Her zaman Wu-ti‟nin yazdığı „Gôk/Ġl�hî 
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Atlar‟ın kırmızı terleri yapıĢkandır” mısrasını duyuyordum. Bugün kendi gôzümle gôrdüm ve doğru 

imiĢ” diye hayran kalmıĢtı (Fan-ye 1965: 1439). Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan ve Sonraki Han 

Sül�lesi‟nin (25-220) Orta �ağı‟nda yaĢamıĢ olan Ying-shao‟nun açıklamasına gôre, Ta Yüan atı kan 

terlerdi, kanı nemli ve yapıĢkandı (Pan-ku 1962: 1060, not 2). Tu-yo (735-812)‟nun yazdığı T‟ung-tian 

(Genel Tarih) adlı eserinde yer alan T‟u-hou-luo (Tohar, Tohara) Monografisi‟ne gôre, “Tohar 

memleketinin (baĢkentinin) kuzeyinde P‟o-li Shan dağı bulunmaktadır. Dağın güneyindeki kayada 

bulunan mağarada Ġl�hî Atlar vardır. Toharlılar her zaman bunun yakınlarında atlarını otlatırlardı [Bu 

atlar il�hî Atlar ile çiftleĢince] doğmuĢ olan tay çok kıymetli olur ve hepsi kan terleyen atlardır. Tohar 

memleketinin kuzey hududu Han Sül�lesi dônemindeki Ta-Yüan memleketidir (Tu-yo 1935: 1044a). 

Wang-Hsien-ch‟ien (1842-1917) ‟in yazdığı Han-shu Pu-chu (Han Sül�lesi Tarihi Hakkında ilave ve 

izahlar) adlı eserin açıklamasında ise Ģôyle yazılmaktadır: “Ġli Atı‟nın (Ġli vadisinde bulunan meĢhur at) 

güçlü olanların ôn ayağının üst kısmında ve sırtında zaman zaman küçük yaralar olur ve oradan kan 

akar” (Yang Chia-luo 1975: 394, not 14). 

36 T‟ian-ma Gôk Atları” veya Ġl�hî Atları”dır. P‟ei-yen, Han-Shu Yin-Yi (Han Sül�lesi Tarihi 

Hakkında izahlar) adlı esere dayanarak Ģu bilgileri vermektedir: “Ta-Yüan memleketinde yüksek bir 

dağ vardır. Dağ‟ın tepesinde bir çeĢit at vardır, fakat bu atlara ulaĢması zordur. Ancak beĢ renkli 

(rengarenk) diĢi atı dağın eteğine bırakıp dağ tepesindeki atla çiftleĢtirerek kan terleyen tay elde 

edilebilir. Bu nedenle bu çeĢit ata “Gôk/Tanrı Atı” veya “Ġl�hî Atları” adı verilmiĢtir” (Ssu-ma ch‟ien 

1975: 3160, not 2). Shih-chi‟de yer alan bilgilere gôre, “Daha ônce Han Sül�lesi Ġmparatoru Wu-ti, Yi-

chin kitabı okurken, “Ġl�hî Atlar” kuzeybatıdan gelmektedir” ibaresini okumuĢtu. Vusunların iyi atını ele 

geçirince bu ata T‟ian-ma (Yani “Ġlahi Atlar”) adını vermiĢti. Daha sonra Ta Yüan‟in kan terleyen atını 

ele geçirdiğin de, [Ta-Yüan atının] daha kuvvetli olduğunu gôrmüĢ ve Vusun atının adını “Hsi-chi 

(Batının ucu) Atı”, Ta-Yüan atının adını ise T‟ian-ma (“Ġl�hî Atları”) diye değiĢtirmiĢtir (Ssu-ma chi‟en 

1975: 3170). Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan bilgilere gôre, “T‟ai-ch‟u saltanat devrinin dôrdüncü 

yılının (M. �. 101) bahar ayında, Er-shih generali Li Kuang-li, Ta-Yüan memleketi hükümdarını 

ôldürerek kan terleyen atı getirmiĢti. Bundan dolayı imparator Wu-ti, Hsi-chi T‟ian-ma ġarkısı‟nı 

yazmıĢtır (Pan-ku 1962: 202). 

37 Ch‟eng, Ģehir veya kent demektir. Eski manası “Halkları içeren topraktan yapılan sur”dur 

(Hsü-shen 1985: 288/a). Kuo ise Ģehrin dıĢ surudur. Yani iç sura Ch‟eng, dıĢ surada Kuo denilir 

(K‟ang-hsi 1984: 229, 1273). Wu ev, Shih ise oda demektir (K‟ang-hsi 1984: 301, 295). Bu bilgilerden 

Ta-Yüan halkının Ģehir ve ev yapısını ôğrenmek mümkündür.38 Han Sül�lesi Tarihi‟ne gôre, Ta-Yüan 

memleketinin “aile sayısı altmıĢ bindir. Nüfusu üç yüz bin, ordusu ise altmıĢ bin‟dir” (Pan-ku 1962: 

3894). 

39 Han Sül�lesi Tarihi‟ne gôre, “Ta Yüeh-chihler, Ta-yuan memleketinin altıyüzdoksan li 

güneybatısındadır. Kuzeyi K‟ang-chü memleketiyle, güneyi ise Ta Yüeh-chihlerle sınırdır” (Pan-ku 

1962: 3894). Chang ch‟ien‟in ilk batı seferinde (M. �. 139-126) Yüeh-chihler, Sırderya‟nın kuzey 

kıyısında idi. Chang-ch‟ien dôndükten sonra, Yüeh-chihler güneye inerek Ta-hsia memleketine 

girmiĢlerdi. Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan bilgiler ise, Chang-ch‟ien memleketine dôndükten 
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sonrasına aittir. Bu nedenle, Yüeh-chihler Ta-Yüan memleketinin güney veya güneybatısında 

bulunmuĢtur (Pan-ku 1962: 3890-3891). 

40 Ta-hsia memleketi, Chang ch‟ien memleketine dôndükten sonra Ta yüeh-chih 

h�kimiyetine girmiĢtir. Bu nedenle Han Sül�lesi Tarihi‟nde Ta-hsia memleketine yer vermemiĢ ve Ta 

Yüeh-chih Monografisi‟nde yer almıĢtır (Pan-ku 19672: 3890-3891). 

41 Yu-mi, B. Karlgren Wı/uo-miar/mjie olarak okumuĢtur (Hulsewé 1979: 94. not 138). Ssu-

ma ch‟ien‟in açıklamasına gôre, Yu-mi, Chü-mi‟dir (Ssu-ma ch‟ien 1975: 3160, not 3). Yan shih-ku‟nun 

açıklamasına gôre, bu memleketin adı Yu-mi olarak okunmaktadır (Pan ku 1965: 3876, not 1). Han 

Sül�lesi Tarihi‟ne gôre Chü-mi memleketinde 3140 aile, 3540 nüfus, 2040 asker vardır…Güneyinde 

Ch‟ü-le, kuzeydoğusunda Ch‟iu (Kuça), kuzeybatısında Ku-mo (Aksu), batısında ise Yü-t‟ian (Hotan), 

üç yüz doksan li mesafededir. ġimdiki adı Ning-mi‟dir (Pan-ku, 1962: 3880). Sonraki Han Sül�lesi 

Tarihi‟nde yer alan bilgilere gôre, “Yü-men geçidinden (Kan-su eyaletinin kuzeybatı hududunda) 

Shan-shan, Ch‟ieh-mo ve Chin-chüeh gibi memleketleri geçerek üç bin li‟den fazla yolculuktan sonra, 

Chü-mi memleketine ulaĢır…Chü-mi memleketinden üç yüz doksan li batıya doğru gidilirse Yü-t‟ian 

(Hotan) memleketine ulaĢır” (Fan-ye 1962: 2915). San-kuo (�ç Sül�le) dôneminde (220-280), Chü-mi 

memleketi Yü-t‟ian memleketine bağlanmıĢtır (Ch‟en-shou 1959: 859). T‟ang Sül�lesi Tarihi‟nde (618-

906) yer alan bilgilere gôre, “Yü-t‟ian‟ın (Hotan) üçyüz li doğusunda Chien-te-li nehri bulunmakta, 

yediyüz li doğusunda Chin-chüeh memleketi bulunmaktadır. [Chien-te-li] nehrinin doğusunda Yu-mi 

vardır, (halk ve hükümdar) Chien-te-li Ģehrinde oturmaktadırlar. Bu Ģehrin bir diğer adı Chu-mi 

Ģehirdir. Yani eski Ning-mi Ģehridir. (Ou-yang hsiu 1975: 6236). Yu-mi veya Chu-mi, Hotan‟ın üçyüz 

veya üç yüz doksan li doğusunda olduğu kesindir. Buna dayanarak bazı araĢtırmacılar, Yu-mi veya 

Chu-mi‟nin bugünkü Keriye olduğunu iddia etmiĢtir (Ting-ch‟ien 1962: 155, 171, 172). Chu-mi adı, 

Han Sül�lesi Tarihi‟nin Uygurca tercümesinde “Dendan �ylk” ve “Uzun Tetir” olarak yer almıĢtır (Arı, 

1985: 519). 

42 Han Sül�lesi‟nden Ming Sül�lesi (1368-1664)‟ne kadar kaynaklarda Yü-t‟ian, Yuan 

Sül�lesi Tarihi (1271-1368)‟nde Wo-tuan (Sung lian 1976: 1568), Ch‟ing Sül�lesi Tarihi‟nde (1644-

1911) ise He-t‟ian Ģeklinde yazılmıĢtır (Chao-er-sün 1977: 1393). Seyyah Hsüan-tsang, Hindistan‟a 

yaptığı gezisinden (628-646) sonra yazdığı seyahatnamesinde, Hotan adının Ch‟ü-sa-tan-na 

(Gostana, Kustana) olduğunu kaydederken, bu kelimenin �ince anlamının da “Yerin Memesi” 

olduğunu ileri sürmüĢtür. Ayrıca, Hotan adının “halk adında Huan-na, Hunların dilinde Yu-tun, Hu‟ların 

dilinde Huo-tan, Hintlerin dilinde Ch‟ü-tan adlandırıldığını, eskiden Yu-t‟ian diye sôylenmesinin yanlıĢ 

olduğunu izah etmiĢtir (Chi-hsien-lin 1985: 1000). Aynı bilgiler, Yeni T‟ang Sül�lesi Tarihi‟nde de yer 

almaktadır (Ou-yang-hsiu 1975: 6235). Hotan hakkında daha ayrıntılı bilgiler Aurel Stein‟in Ancient 

Khotan adlı eserinde yer almaktadır. Yine bazı araĢtırmacılar, Yu-t‟ian‟in Borazan mahallesindeki 

Yotkan kasabası olabileceğini ileri sürmüĢlerdir (Feng Ch‟en-chün 1982: 51). 

43 Hotan‟ın batısında bulunan Kara Kunlun Dağı ve Pamir Dağları‟nın suyu batıya doğru 

akarlar. Fakat Hsi-hai (Batı Deniz)‟in nerede olduğu hakkında farklı fikirler ileri sürülmüĢtür. Shih-chi‟yi 
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izahlayan T‟ang Sül�lesi tarihçisi Ssu-ma chen, “T‟ai-k‟ang Ti-chih”adlı coğrafya ile ilgili kitaba 

dayanarak Ģu açıklamayı vermiĢti: “Sarı nehrin kuzey kısmında bulunan nehirlere He (nehir), hudut‚ 

dıĢındaki bôlgelerinde bulunan sulara da Hai (deniz, gôl) denmektedir” (Ssu-ma ch‟ien 1975: 3160, 

not 5). Dolayısıyla Hsi-hai‟nin Aral Gôlü olduğu tahmin edilebilir. 

44 Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan bilgiye gôre, “P‟u-ch‟ang Hai (P‟u-cha‟ng denizi (gôlü)‟ın 

bir diğer adı da Yen-tse (Tuzlu gôl)‟dir. Yu-men ve Yang-kuan‟dan ibaret iki geçide (Kan-su eyaletinin 

batı hududundadır) üç yüz li‟den fazla mesafe uzaklıktadır. [Bu gôlün] geniĢliği üç yüz Li karedir. 

[Gôlün] suyu hareket etmeden kıĢ ve yaz ne azalır ne de çoğalır” (Pan-ku 1962: 3871). T‟ang Sül�lesi 

(618-906) dôneminde yazılan K‟uo-ti-chih adlı coğrafya kitabında yeralan bilgilere gôre, P‟u-ch‟ang 

Hai‟nin (P‟u-ch‟ang Gôlü), Yo-tse (Siyah gôl), Yen-tse (Tuzlu gôl), Fu-jih hai (Fu-jih gôlü), Ch‟uan-lan 

ve Lin-hai gibi adları vardır. Sha-chou veliyatenin güneybatısındadır” (Ssu-ma ch‟ien 1975: 3160, not 

5). AraĢtırmacılar Yan-tsü gôlün Doğu Türkistan‟ın doğusunda bulunan Lop Nor (Lop Gôlü) olduğunu 

iddia ederler (Wylie 1881: 30; Hirth 1917: 147; Hulsevè 1979: 72, not 12; Feng Ch‟en-chün 1982: 59). 

45 Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan bilgilere gôre, Sarı Irmak‟ın iki kaynağı vardır. Biri Ts‟ung-

lin (Pamir) Dağı‟ndan, diğeri de Yu-t‟ian (Hotan) ‟dan ortaya çıkar. Yu-t‟ian, Nan-shan (Güney Dağı) 

dağının eteğindedir. Buradan çıkmıĢ olan nehir kuzeye doğru akar, Ts‟ung-ling dağından gelen 

nehirle birleĢir ve birlikte P‟u-ch‟ang Denizi (gôlü)ne dôkülür. Herkes [gôlün suyunun] yer altından 

akarak güneydeki Chi-shih (Kan-su eyaletinin güneybatısı ile Ch‟ing-hai eyaletinin güneydoğusunda 

bulunan dağdır) dağında ortaya çıktığını ve Chung-kuo (�in)‟da bulunan nehrin [kaynağı olduğuna] 

inanırlar” (Pan-ku 1962 1962: 3871). Bu tarife gôre Ģu Ģekilde değerlendirebilir: Pamir Dağları‟ndan 

doğuya akan sular Ka_ar nehrini oluĢturmaktadır. Pamir ve Kara Kun-lun Dağları‟ndan gelen sular 

Yarkent nehrini oluĢturmaktadır. Kun-lun Dağı‟ndan güneye akan sular KarakaĢ ve YurunkaĢ nehrini 

oluĢturmaktadır. Bu nehirler Aksu nehriyle Avat nahiyesinin güneyinde kesiĢmekte ve burada bu 

nehirler birleĢerek doğuya akarlar. Bu doğuya giden nehrin adı Tarım nehridir. Tarım nehrinin doğu 

ucu ise Lap Nor Gôlü‟dür. Sular buraya gelinceye kadar kumun içine girmiĢtir. Ancak bugün Lop Nor 

Gôlü‟nde sular kurumuĢ ve yerinde sadece tuz yatağı kalmıĢtır. Yalnız Yen-tse Gôlü‟nün Sarı Irmak‟ın 

kaynağı olması Ģüphelidir. Sarı Irmak‟ın ilk kaynağı Ch‟ing-hai eyaletindedir. Shih-chi‟nin yazarı Ssu-

ma ch‟ien elçi Chang-ch‟ien‟in bu gôrüĢünün asılsız olduğunu ileri sürmüĢtür (1975: 3179). 

46 Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan bilgilere gôre, “Shan-shan‟nın, asıl adı Lou-lan‟dır” (Pan-

ku 1962: 3875). Yuan-feng saltanat devrinin dôrdüncü yılında (M. �. 73), Han Sül�lesi ordusu Lou-lan 

memleketini mağlup edince kendi hakimiyeti altına almıĢ ve memleketinin adını Shan-shan olarak 

değiĢtirmiĢtir (Pan-ku 1962: 3878). Bu olaydan sonra Lou-lan memleketinin baĢkentini Yü-ni‟den Yi-

hsun Ģehrine taĢımıĢtır (Pan-ku 1962: 3875, 3878). Feng-ch‟en chün‟ün araĢtırmasına gôre, Yi-hsun 

Ģehri, �arklık nahiyesinin kuzeydoğusunda ve Abdal Dağı‟nın güneyinde bulunan Miran (Mi-lan)‟dır. 

Yu-ni ise bugünkü �arklık nahiyesidir (Feng-ch‟en-chün 1982: 9, 65). Aynı araĢtırmacı, Shan-shan 

memleketinin bugünkü �arklık olduğunu tespit ederken, A. Stein ile Sven Hedin gibi araĢtırmacıların 

incelemesine dayanarak Lou-lan‟ın, Lop Nor‟un kuzeyi, yani 40° 30‟ kuzey, 89° 45‟ doğu bôlgesinde 

bulunan ve eski adı Kroaina denilen yer olduğunu ortaya koymuĢtur (Feng-ch‟en-chün 1982: 55). E. 
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G. Pulleyblank ve J. R. Hamilton Shan-shan‟ın �erçen olduğu fikrine yer vermiĢtir (Pulleyblank 1963: 

109). Yalnız bugünkü �erçen, �arklık‟ın daha batısındadır. Burada fikir ayrılığı vardır. Ayrıca, Ch‟ing 

Sül�lesi (1644-1911) dôneminde Turfan‟ın güneyinde bulunan Piçan (Fucamni) ‟a yanlıĢlıkla eski 

Shan-shan olduğu sanılmıĢtır. Dolayısıyla, Piçan‟in bugünkü �ince adı Shan-shan‟dır (Feng Ch‟en-

chün 1982: 75-76). 

47 Shih-chi‟de yer alan T‟ang Sül�lesi tarihçisi Chang shou-chieh‟in açıklamasına gôre “Ku-

shih, Ch‟e-shih‟tir” (Ssu-ma ch‟ien 1975: 3161, not 7). Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan bilgilere gôre, 

imparator Hsüan-ti dôneminde (M. �. 73-49)… Ku-shih memleketini mağlup etmiĢ ancak tamamen 

yok edememiĢtir. [Ardından bu memleketi] Ch‟e-shih �n Krallık, Ch‟e-shih Arka Krallık ve dağın (Tanrı 

Dağı) kuzeyinde bulunan altı memlekete parçalamıĢtır” (Pan-ku 1962: 3873). Demek ki, Ku-shih ile 

Ch‟e-shih farklıdır. Yani Ku-shih memleketi parçalanmıĢ olan sekiz memleketinin tümünü 

içermektedir. Wang-hsien-ch‟ien‟in araĢtırmasına gôre, Ku-shih‟in yeri Turfan ile Turfan‟ın kuzey 

bôlgelerindedir (Yang-chia-luo 1975: 124. not 22). Batılı araĢtırmacıların gôrüĢü buna yakındır. Bu 

konudaki bilgileri A. F. P. Hulsewè‟nin kitabında yer almaktadır (Hulsewè 1979: 76-77, not 49). 

48 M. �. 121 yılında, Han Sül�lesi ordusu, Hunlara karĢı yaptığı savaĢta baĢarı kazanınca, 

Hunların Sag Bôlge Hükümdarı Hun-ye Han Sül�lesi‟ne teslim olmuĢtu. Hunların Sag Bôlgesi ise, 

Han Sül�lesi‟nin eline geçmiĢtir: Chin-ch‟eng Ģehrinden He-hsi bôlgesine (He-hsi koridoru) ve Nan-

shan dağından (Altın dağ) batıya doğru Yen-tse gôlüne kadar bôlgelerde Hunlardan eser kalmamıĢtır 

(Ssu-ma ch‟ien 1975: 3167). Demek Hunların Sağ Bôlgesi‟nin batı sınırı Yen-tse‟ye kadar uzanıyordu. 

49 Lung-his, Han Sül�lesi‟nin bir vilayetidir. F. Hirth bunu Kan-su eyaleti olarak aktarmıĢtır 

(Hirth 1917: 145). Bu vilayet Ch‟in Sül�lesi (M. �. 221-206) tarafından ilk defa tesis edilmiĢtir (Pan-ku 

1962: 1610). Kan-su eyaletinin güneydoğu kısmındadır (Tz‟u-hai 1994: 3098). 

50 Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan bilgilere gôre, Ch‟in Sül�lesi (M. �. 221-206) imparatoru 

Shih-huang (M. �. 246-210), “gôçebe olan Jung ve T‟i‟lere karĢı “Uzun Set”leri yapmıĢ ve Chung-kuo 

(�in) ‟nin sınırı olmuĢtu. Fakat, batısı Lin-t‟ao nahiyesinden daha uzağa gidememiĢti (Pan-ku 1962: 

3872). Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan “Coğrafya” bôlümünde Lin-t‟ao nahiyesinin Lun-hsi vilayetinde 

olduğu yazılıdır (Pan-ku 1962: 1610). Ġmparator Shih-huang‟un “Uzun Set” inĢa ettiğine dair bilgiler, 

Shih-chi‟de yer alan “Hunlar Monografisi‟ne de yer almaktadır. Batısında Lin-t‟ao nahiyesi, doğusunda 

ise Liao-tung vilayetine kadar toplam onbin li uzunluktadır” denmektedir (Ssu-ma ch‟ien 1975: 2885-

2886). Lin-t‟ao nahiyesi, Kan-su eyaletindeki T‟ao nehrin güney kıyısında olduğu için, Lin-t‟ao [T‟ao 

nehrin kıyısında] denilmiĢtir (Tz‟u-hai 1994: 2392). 

51 Ch‟ianglar Kan-su, Ch‟ing-hai ve Ssu-ch‟uan bôlgelerinde yaĢamıĢ olan gôçebe 

topluluktur. F. Hirth, bunların Tangutlar olduğunu ileri sürmüĢtür (Hirth 1917: 96). Daha ayrıntılı bilgiler 

Sonraki Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer almaktadır (Fan-ye 1965: 2869-2908). 

52 Vusunlar daha ônce Kan-su eyaletinin batısında, yani Hunların Sağ Bôlgesi‟nde 

oturuyorlardı. Takriben M. �. 128 yılında, Sailerin bôlgesinde (Issık Gôl ile Ġli vadisi arasında) 
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oturmakta olan Yüeh-chihleri kovarak onların yerinde oturmaya baĢladılar. Gôktürklerin tarih 

sahnesine çıkmalarına kadar bu bôlgede bulunmudular. Vusunların etnik yapısı ve etnik mensubiyeti 

hal� tartıĢılmakta olan bir konu olup, V. Barthold (Minorsky 1956: 81-86) B. �gel (1948: 259-278), P. 

Daffin� (1969: 143-155), E. G. Pulleyblank (1970: 154-160) ve J. R. Gardiner-Garden (1986: 29-40) 

gibi araĢtırmacılar Vusunlar ile ilgili çalıĢmalar yapmıĢlardı. 

53 Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan bilgilere gôre, Vusun memleketinin “doğusu Hunlar ile, 

kuzeybatısı K‟ang-chü memleketi ile, batısı Ta-Yuan memleketi ile, güneyi ise Ģehir ve kentlerde 

oturan memleketler ile hem huduttur” (Pan-ku 1962: 3901). 

54 Hsing-kuo gôçer ve hareket eden memleket anlamındadır. Sung Sül�lesi (420-479) 

tarihçisi P‟ei-yin Hsü-kuang‟ın fikrine dayanarak “Ģehir ve evde yaĢamayanlar” Ģeklinde izah edilmiĢtir 

(Ssu-ma ch‟ien 1975: 3161, not 1). �in kaynaklarında gôçebe topluluklar için ilk kez bu terim 

kullanılmıĢtır. Sui-hsu hayvanları takip ederek birlikte hareket etmek anlamındadır. 

55 Shih-chi‟de Hunların ôrf ve �detleri ile ilgili Ģu bilgileri kaydedilmiĢtir. “Su ve otları takip 

ederek gôçerler, Ģehirde ve sabit bir yerde oturmazlar, tarla iĢleriyle uğraĢmazlar, fakat herkesin 

bôlüĢmüĢ toprakları (ülüĢ) vardır. Yazılı belgeleri yoktur, her türlü anlaĢma ve bağlayıcı kararlar için 

verilen sôz geçerlidir. �ocuklar küçükten koyunlara (keçi olabilir) biner, ok ve yay ile kuĢ ve fare 

avlarlar. Biraz büyüyünce de tilki ve tavĢan avlarlar ki, bunlar yiyecek için kullanılır. Erkekler iri yapılı 

ve güçlü olup, hepsi hem yay çeker, hem de iyi binicilerdir. Onların ôrf ve adetlerine uygun 

[geleneksel yaĢam tarzı] biçimde, kendilerini rahat hissettikleri zamanlarda, hayvancılık ve çobanlık 

yaparlar, kuĢ ve hayvan avlayarak yaĢamlarını sürdürürler. Acil (ve gerekli) durumlarda ise talimli 

oldukları için hemen saldırıya geçerler. Bu onların yaradılıĢında vardır. Onlar uzaktan çarpıĢırken ok 

ve yay, yakından çarpıĢırken ise hançer (veya bıçak), mızrak kullanırlar. [SavaĢta üstünlük] 

kazandıkları zaman hep ilerler, tersi durumlarda da geri çekilir [mağlubiyete uğradığında], kaçmayı 

hor gôrmezler. Menfaat gôrdükleri yerde bulunurlar. [�in ananelerinde bulunan] gôrgü kurallarına ve 

tôrelere uymazlar. �st tabakadaki hükümdar, beyler ve asillerden alt tabakaya kadar hepsi, hayvan eti 

yiyip derisinden kıyafet dikip giyerler; yorgan denilen kürk ve keçeyi (tivitli kumaĢlar) ôrterler. Genç ve 

kuvvetli olanlar etin en semiz ve güzel kısımlarını yerler, yaĢlı ve zayıflar ise etin kalan kısmını yerler. 

Hunlar sağlıklı ve yapılı kiĢilere saygı duyar, yaĢlı ve zayıf kiĢileri de hor gôrürler. Babaları ôlünce 

oğulları, üvey anneleriyle; ağabeyleri ôlünce de kardeĢleri ağabeylerinin karılarıyla evlenebilirler” 

(Ssu-ma ch‟ien 1975: 2879). Chang-ch‟ien ikinci Batı Bôlgeleri seferini (M. �. 119-115) Vusunlara 

yapmıĢtı. Vusun hükümdarı K‟un-mo, Chang Ch‟ien‟e karĢı kendini Hun Hükümdarı konumunda 

tutarak davranmıĢ ve Hun hükümdarı �in elçilerini kabul ettiği tôrenlere bezer tôrenle Chang-ch‟ien‟i 

karĢılamıĢtı. Chang-ch‟ien ise buna itiraz etmiĢti (Ssu-ma ch‟ien 1975: 3168-3169). 

56 �incede, gôçebe toplulukların askerleri için K‟ung-hsian, “Yay çekebilen” veya “ok-yay 

denetebilen veya kontrol edebilen” kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelimeden gôçebe topluluğun 

askerlerinin durumunu ve tarzını gôrebiliyoruz. AraĢtırmacılar bu kelimeyi çeĢitli Ģekilde tercüme 

etmiĢlerdir. Biz sadece “asker” olarak tercüme ettik. 
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57 Chang-ch‟ien M. �. 126 yılında seyahatinden geri dônmüĢtü. M. �. 119 yılında, Han 

Sül�lesi imparatoru Wu-ti (M. �. 140-87), tekrar Batı Bôlgeleri ele geçirmek için uğraĢmaya baĢlamıĢ 

ve Chang-ch‟ien‟den yeni bilgiler almıĢtı. Bu bilgiler Vusunlar hakkında olup Ģôyledir: “Ben Hunlar 

bôlgesinde bulunduğun sırada duyduğuma gôre, Vusun hükümdarının unvanı K‟un-mo‟dur. K‟un-

mo‟nun babası, Hunların batısında bulunan küçük bir memleketin [hükümdarı idi]. Hunlar onun (K‟uo-

mo) babasına saldırarak ôldürmüĢ (Han Sül�lesi Tarihi‟nde K‟un-mo‟nun babasının Yüeh-chihler 

tarafından ôldürüldüğü kaydedilmektedir. Pan-ku 1962: 2692). Bu sırada K‟un-mo doğmuĢ ve ıssız bir 

yere bırakılmıĢ KuĢlar onu kanatlarının altına alarak et parçaları yedirmiĢ, Kurt ise onu emzirmiĢ. [Hun 

hükümdarı] Ch‟an-yü bu duruma ĢaĢırmıĢ ve onun olağanüstü bir kudrete sahip olduğunu anlamıĢ. 

Bôylece onu yanına alarak büyütmeye baĢlamıĢ. �ocuk büyüyünce, emrine asker vermiĢ ve asker 

komutanı yapmıĢ; savaĢta defalarca baĢarı sağlamıĢtı. Ch‟an-yü, babasının halkını K‟un-mo‟ya 

vermiĢ ve onun sonsuza kadar Hsi-ch‟eng‟i muhafaza etmesini emretmiĢ. K‟un-mo kendi halkını 

toplayarak beslemeye baĢlamıĢ ve etrafındaki küçük Ģehirlere saldırmaya baĢlamıĢ. [K‟un-mo‟nun] bir 

kaç onbin askeri varmıĢ; her zaman onlara savaĢ tekniklerini idman yaptırırmıĢ. Ch‟an-yü ôlünce, 

[K‟un-mo] kendi adamlarıyla birlikte uzaklaĢmıĢ ve tarafsız kalmıĢtır. Bôylece Hunların toplantısına 

(toyuna, kurultaya) gitmemeye baĢlamıĢ. Hunlar akıncı ordu gôndererek [K‟un-mo‟ya] saldırmıĢ, fakat 

baĢaramamıĢ. Aksine onun olağanüstü güce sahip olduğunu anlayarak onlardan uzak kalmayı tercih 

etmiĢler (Ssu-ma ch‟ien 1975: 3168). 

58 Hunlar her yıl üç defa toplanıp memleketin büyük problemlerini müzakere ederek çôzüm 

getirmekteydiler. Gôktürkçede “Toy”, Moğolcada “Kurultay” kelimesi bu çeĢit toplantılar için 

kullanılmıĢtı (Kafesoğlu 1981: 246-250) Shih-chi‟ye gôre, “Yılın ilk ayında Hunların bütün beyleri 

küçük çapta Ch‟an-yü‟nün otağında toplanırlar ve Gôk/Tanrı için ibadet yaparlardı. Mayıs ayında, 

büyük çapta Lung-ch‟eng (Ejder Ģehri?) ‟de toplanırlardı, kurbanlar keserek ata, gôğe ve cinlerin 

ruhuna ayinler yaparlardı. Sonbaharda, büyük çapta Tai-lin adlı yerde toplanarak ve nüfus ve hayvan 

sayımı ile ilgili iĢlerini yaparlardı” (Ssu-ma ch‟ien 1975: 2892). 

59 K‟ang-chü: Hulsewe‟ Kang-chü hakkındaki çalıĢmasında Pulleyblank‟ın gôrüĢüne yer 

verirken K‟�ng/K‟�ng-kio/kiwo diye (Hulsewé 1979: 123, not 298) kaydetmiĢtir. K‟ang-chü‟nün etnik 

mensubiyetinin Soğdlar, K‟ang-chü memleketinin ise, Sogdiana olduğu fikri ileri sürülmüĢ ve bu fikirler 

bir çok tarihçi tarafından kabul edilmiĢtir (Wylie 1881: 41; Hirth 1917: 96; Pulleyblank 1963: 247-248, 

1966: 28; Hulsevè 1979: 123, not 298; Gardiner-Garden 1986: 60-62). Bu gôrüĢü savunan 

araĢtırmacılar, Wei Sül�lesi dônemine (386-556) ait bir kayıda dayanmıĢlardır. Wei-shu‟da (1974: 

2281), kaydedildiğine gôre K‟ang memleketi Sogdiana‟nın merkezidir. Fakat, Han Sül�lesi dôneminde 

K‟ang-chülüler, K‟ang memleketinde değil, Sagdiana dahil Sırderya‟nın kuzeyi, Vusunların batısı gibi 

büyük bir alanda yaĢamaktaydı. Chin Sül�lesi (265-420) dôneminde ise, K‟ang-chülüler Sırderya‟nın 

güneyi olan Sogdiana‟da oturmaya baĢlamıĢlardı (Pan-ku, 1962: 3891-3892; Fang-hsüan-lin 1974: 

2544). Wei Sül�lesi (386-556) dôneminde ise, Sogdiana‟nın merkezi olan K‟ang (Semerkand) 

memleketinde oturarak, tüm Sogdiana‟yı yônettikleri soylularının Yüeh-chihlere dayandığı 

kaydedilmektedir (Wei-shou 1974: 2281). 
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60 Chin Sül�lesi Tarihi‟ne (265-420) gôre, “K‟ang-chü memleketi, Ta Yuan memleketinin iki 

bin li kuzeybatısında olup, Su-yi ile Yi-lieh memleketi ile komĢudur” (Wei-shou 1974: 2544). Bu 

sül�lesinden sonra, K‟ang-chü adı kaybolmuĢ ve daha sonra eski yurdunda değil Maveraünnehir 

bôlgesinde K‟ang-chü neslinden olan h�kimiyetler ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır (Fang-hsüan-lin 1974: 

2544). Bir dônem Eftalitlerin (Ya-ta) h�kimiyeti altında kalmıĢlardır (Wei-shou 1974: 2279). K‟ang-chü 

adının kaybolması veya h�kimiyetin yitirilmesi, Eftalitlerle bir ilgisi olmalıdır veya oturdukları yeri de 

değiĢmiĢ olmalıdır. 

61 Chang-ch‟ien‟in raporuna gôre, Yüeh-chihlerin geleneği ve yaĢam tarzı Hunlarla aynıdır 

(Ssu-ma ch‟ien 1975: 3161). 

62 Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan bilgilere gôre, K‟ang-chü memleketinin aile sayısı yüz 

yirmi bin, nüfusu altı yüz bin, askeri ise yüz yirmi bindir (Pan-ku 1962: 3892). Chang-ch‟ien‟den sonra 

K‟ang-chülülerin nüfusu askrer sayısı çoğalmıĢtır. 

63 K‟ang-chü memleketi, Ta-Yüan memleketinin iki bin li kuzeybatısında ve Yen-ts‟ai 

memleketinin iki bin li güneydoğusundadır (Pan-ku 1962: 3893). Chang-ch‟ien‟in raporunda yeralan 

bilgilere gôre, K‟ang-chü‟nün güneyinde Ta Yüeh-chih, doğusunda ise Hunlar vardır (Ssu-ma ch‟ien 

1975: 3161). Han Sül�lesi Tarihi‟nde (70. bôlüm) yer alan bilgilere gôre, K‟ang-chülülerin doğusunda 

Vusunlar, kuzeyinde Yi-liehler, batısında An-hsi (Part), güneyinde, ise Yüeh-chih ve Shan-li Wu-yi 

(Wu-yi shan-li) memleketleri vardır (Pan-ku 1962: 3010-3011). Bu durumda Hunlar, K‟ang-chü 

memleketinin kuzeydoğusunda olmalıdır. Zira Vusun‟lar Chang-ch‟ien dôneminde, Sailerin, yani 

K‟ang-chülülerin doğusunda oturmuĢlardı. 

64 Chang-ch‟ien, Yüeh-chih memleketine giderken (M. �. 139-126), ônce Ta-Yüan ve K‟ang-

chü memleketine gitmiĢ, sonradan K‟ang-chü‟den Ta Yüeh-chih memleketine geçmiĢti. Dônerken, 

Yüeh-chihlerden Ta-hsia memleketine geçerek geri dônmüĢtür. O dônemlerde Yüeh-chihler, Ta-hsia 

memleketini h�kimiyeti altına almıĢ ve Kuei-shui (Amuderya) kuzeyinde oturuyorlardı (Ssu-ma ch‟ien 

1975: 3158, 3161). Buradaki bilginin ilere gôre, K‟ang-chü memleketinin güney kısmı Yüeh-chihlerin 

h�kimiyeti altına girmiĢtir. Chang-ch‟ien dôneminde Yüeh-chihler, kuvvetli olmalıdırlar. Ch‟ang-

ch‟ien‟den sonra, Yüeh-chihler, Amuderya‟dan geçerek güneydeki Ta-hsia (Baktira) memleketine 

girmiĢlerdir (Pan-ku 1962: 3890-3891). Yüeh-chihlerin Ta-hsia memleketine girmiĢ olduğuna ve Ta-

hsia‟nın bir milyon nüfuslu bir memleketi olduğuna bakılırsa, Yüeh-chihlerin ordusunun sayısı ancak 

yüz bin kadar idi (Pan-ku 1962: 3890). Fakat Chang-ch‟ien dôneminde, yüz ve ikiyüzbin askeri vardır 

(Ssu-ma ch‟ien 1975: 3161). Yüech-chihlerin asker sayısı azalırken, K‟ang-chü‟lülerin asker sayısı 

seksen bin ve doksanbinden yüzyirmibine çıkmıĢtı. Chang-ch‟ien‟den ônce ve sonrası meydana gelen 

bu farklılığı Ģu Ģekilde açıklamak mümkündür: Yüeh-chihlerin Amuderya‟dan geçerek güneydeki Ta-

hsia memleketine girmesinin sebei K‟ang-chülüler‟le ilgili olmalıdır; yani K‟ang-chülülerin saldırısından 

dolayı Yüeh-chihler güneye gôçetmiĢ olmalılar. Bu durumda K‟ang-chülülerin güney toprağı, Chang-

ch‟ien‟den ônce Yüeh-chihlerin elindeydi, Chang-ch‟ien‟den sonra ise bu toprağı geri almıĢlardır. 
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65 K‟ang-chülülerin doğusunda Vusunlar, kuzeydoğusunda ise Hunlar vardır. Fakat, K‟ang-

chü memleketinin doğusunun Hunlara bağlı olduğuna dair bir belge yoktur. Ancak, “Chang-ch‟ien 

Biyografisi‟nde geçen bir kayıt bu konuya açıklık getirebilir: “Vusunların batısından An-hsi 

memleketine (Part) kadar bôlgelerdekiler Hunlara yakın idiler. Hunlar, Yüeh-chihleri kontrolü altına 

almıĢlardı. Hun elçisi, hükümdarı Ch‟an-yü‟nün bir mektubuyla her memlekete gidebilirdi. Bu 

memleketler elçiye hem yiyecek veriyor hem de bir memleketten ôbür memleketine 

gôndermektedirler; hiç biri bu elçiye zorluk çıkarmazlardı. Han Sül�lesi elçisi geldiğinde ise para ve 

ipekli kumaĢları vermeden yiyecekleri alamıyordu. Hayvanları satın almayınca binecek hayvan 

vermezlerdi. Bunların sebebinin, bu memleketlerin Han Sül�lesi‟nden uzak olduğunu, Han Sül�lesi‟nin 

malları çok olduğunu, bu mallarını onlara satarak ancak istediği Ģeyleri alabildiklerini ve onların 

Hunlardan korktuklarını, dolayısıyla Han Sül�lesi elçisine zorluk çıkardıklarını kaydetmiĢlerdir (Ssu-

ma ch‟ien 1975: 3173). 

66 Yen-ts‟ai Karlgren‟in okunuĢu iam/iam-ts‟ad/ts‟ai‟ diye okumuĢtur. (Hulsewè 1979: 129, 

not 516) E. G. Pulleyblank‟ın okunuĢu ise iem-tshai‟dir (Pulleyblank, 1962: 99, 220). Sihih-chi‟de 

yeralan, T‟ang Sül�lesi (618-906) tarihçisi Chang-shou-chieh‟in, Han-shu chieh-ku (Han Sül�lesi 

Tarihi Hakkındaki Ġzahlar) adlı eserine dayanarak verdiği açıklamasına gôre, “Yen-ts‟ai, He (Ha)-

su‟dur” (Ssu-ma ch‟ien 1975: 3161, not 1). He-su adı, Han Sül�lesi Tarihi‟nde (70. bôlüm) de 

geçmektedir (Pan-ku 1962: 3009). Yalnız Han Sül�lesi dôneminde (M. �. 206-M. S. 8) yine Yen-ts‟ai 

memleketi olarak geçmektedir (Pan-ku 1962: 3893). Sonraki Han Sül�lesi Tarihi‟nde (25-220) yer alan 

bilgilere gôre, “Yen-ts‟ai memleketinin, adı A-lan Liu‟ye değiĢtirilmiĢti. [hükümdarı], Ti-ch‟eng Ģehrinde 

otururdu. Bu memleket K‟ang-chü memleketine bağlıdır… Gelenek ve kıyafet tarzları K‟ang-chü 

memleketiyle aynıdır” (Fan-ye 1965: 2922). Wei-lüeh‟deki (Wei Sül�lesi Tarihi, 220-265) bilgilere 

gôre, “Yen-ts‟ai‟nin bir baĢka adı A-lan‟dır; gelenekleri K‟ang-chü memleketiyle aynıdır. Batısı Ta-ch‟in 

(Roma), güneydoğusu ise K‟ang-chü ile hemhuduttur (Ch‟en-shou 1959: 862). Wei Sül�lesi Tarihi‟nde 

(386-556) yer alan bilgilere gôre, “Su-t‟e memleketi, Ts‟ung-ling (Pamir) dağının batısındadır. Eski 

Yen-ts‟ai memleketidir. Bir diğer adı Wen-na-sha‟dır. Ta-tze (Büyük Gôl) ‟de bulunmaktadır. K‟ang-

chü memleketinin kuzeybatısındadır” (Wei-shou 1974: 2270). Sui Sül�lesi Tarihi, (581-618)” T‟ieh-ler 

Monografi‟nde (84. bôlüm) yer alan bilgilere gôre, Fu-lin (Frank, Roma) memleketinin doğusunda A-

lan memleketi bulunmaktadır (Wei-chien 1973: 1880). Yuan Sül�lesi Tarihi‟nde (1271-1368) yer alan 

bilgilere gôre, Rus ve Kıpçakların arasında A-lan A-Ssu kavmi bulunmaktadır (Sung lian 1976: 1570). 

A. Wylie (1881: 41) Yen-ts‟ai‟nin etnik mensubiyetini Asilere, F. Hirth (Hirth 1917: 96) Aorsilere 

bağlamıĢlardır. Genel olarak Yen-ts‟aililerin Aorsiler olduğu kabul edilmektedir. AraĢtırmacılar, A-lan 

için Alan, A-lan-liu için Alanorsi, He-su için Abzoae olarak iddia etmiĢlerdir (Pulleyblank 1962: 220; 

Hulsewè 1979: 129-130, not 316; Gardiner-Garden 1986: 70-75). Su-t‟e, genelde Soğd olarak 

bilinirken, bunu Yen-tsaililere bağlamak pek uygun değildir (Miller 1959: 33-34, not 91, 93; Gardiner-

Garden 1986: 74-75). �ince kaynaklarda Su-t‟e ile Su-yi karıĢtırılmıĢ olabilir. Sonraki Han Sül�lesi 

Tarihi‟ne gôre, “Su-yi‟ memleketi K‟ang-chü‟lülere bağlıdır. At, sığır ve koyunları meĢhurdur; üzüm ve 

diğer meyveleri meĢhurdur. Su ve topraklar güzeldir, bundan dolayı Ģarapları da çok ünlüdür (Fan-ye 

1965: 2922). A Ssular Aslar olup, bugünkü Ossetlerin ataları olduğu kabul edilmektedir (Pulleyblank 
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1962: 220). Ġsl�m coğrafyacıları, Alan (el-Lan) ve Asları Türk kavmi olarak kabul ederlerken ve 

bunların yurtlarının Amuderya ile Hazar Denizi arasındaki Oğuz �ôlü olduğunu, bunların Peçenekçe 

ile Oğuzcanın karıĢmıĢ olduğu bir Türk lehçesini konuĢtuklarını ileri sürerler (ġeĢen 1985: 18-19). 

67 Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan bilgilerle aynıdır (Pan-ku 1962: 3161). “Sonraki Han 

Sül�lesi Tarihi‟nde de aynı bilgi yer alırken Yen-ts‟ai‟nin (A-lan Liu) K‟ang-chü memleketine bağlı 

olduğunu yazmaktadır (Fan-ye 1965: 2923). San-kuo dônemine (220-280) ait Wei Sül�lesi (220-265) 

hakkında yazılan Wei-lüeh adlı eserde, bu mesafe yer almazken sadece batısı Ta-ch‟in (Roma), 

güneydoğusu K‟ang-chü memleketleriyle hemhudut olduğunu yazmaktadır (Ch‟en-shou 1959: 862). 

68 Shih-chi‟de yer alan bilgilere gôre, K‟ang-chü memleketinin gelenekleri Ta Yüeh-chihler 

ile, Ta Yüeh-chihlerin geleneği de Hunlarla aynıdır (Ssu-ma ch‟ien 1975: 3161). Han Sül�lesi 

Tarihi‟nde de aynı bilgiler yer almaktadır. Fakat, Yüeh-chihlerin geleneğinin An-hsi memleketi 

(Arsakes, Part) ile aynı olduğunu yazmaktadır (Pan-ku 1962: 3890). Yüeh-chihler M. �. 126 yılından 

sonra, yerleĢik hayatta olan Ta-hsia (Baktria) memleketine gôç etmiĢti. Gelenekleri Ta-hsialara, yani 

An-hsi (Part) memleketiyle aynı olması mümkündür. Fakat, Han Sül�lesi Tarihi‟nde ise “Yen-ts‟ai‟lerin 

geleneği K‟ang-chü ile K‟ang-chülülerin ise Ta yüeh-chihlerle aynı” olduğu kaydedilmektedir. Bu 

dônemdeki Yüeh-chihlerin yerleĢik hayata geçmiĢ olduğuna bakılırsa Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan 

bilginin doğruyu yansıtmadığı ortaya çıkmaktadır. 

69 Han Sül�lesi Tarihi‟nde aynı bilgi yer almaktadır. Chang-ch‟ien dôneminde Yen-ts‟ailerin 

ordu sayısı K‟ang-chülülerden çoktur. Chang-ch‟ien‟den sonra, K‟ang-chülülerin nüfusu çoğalmıĢtır. 

Han Sül�lesi Tarihi‟nde Yen-ts‟ai‟yi K‟ang-chü maddesi içinde yer verirken (Pan-ku 1962: 3893), 

Sonraki Han Sül�lesi Tarihi‟nde ise Yen-ts‟ai‟nin K‟ang-chü‟lülere bağlı olduğunu yazmaktadır (Fan-ye 

1965: 2923). Yen-ts‟ailerin K‟ang-chü h�kimiyetine bağlanması K‟ang-chü‟lülerin asker sayısının 

çoğalması ve güçlü bir devlet yapısına sahip olmasıyla ilgili olmalıdır. San-kuo (�ç Sül�le) dôneminin 

Wei Sül�lesi (220-265) devrinde, Yen-ts‟ai memleketi K‟ang-chü h�kimiyetinden koparak bağımsız 

olmuĢlardır (Ch‟en-shou 1959: 862). 

70 Büyük Gôl hakkında değiĢik yorumlar vardır. F. Hirth, Büyük Gôl‟ün Karadeniz‟in 

kuzeyindeki Azak Denizi olduğunu ileri sürerken (Hirh 1917: 96), diğer araĢtırmacılar ise Aral, Hazar 

ve Karadeniz olarak çeĢitli gôrüĢlerini ortaya koymuĢlardır (Hulsewè 1979: 130, not 318; Gardiner-

Garden 1986: 75-77). Buradaki gôl kelimesi �ince karĢılığı olan Tse‟nin asıl anlamı “Su ile otların 

karıĢık bir arada olduğu gôl”dür (K‟ang-hsi 1984: 652). Yani çayır gibi gôldür. Bu açıklama ile yola 

çıkarsak, Büyük Gôl‟ün eski Aral Gôlü olabileceği ihtimali yüksektir. 

71 “Dik yamaçlı kıyısı yoktur; Burası Pei-hai (Kuzey Deniz) dedikleri deniz olmalıdır” 

cümlesine kadar kelime düĢme ve cümle kopma olasılığı mevcuttur. Bir çok araĢtırmacı bu cümleyi 

tercüme ve incelemede zorlanmıĢlardır (Gardiner-Garden 1986: 75-76). Genelde metindeki Büyük 

Gôl ile Kuzey Deniz aynı olarak algılanmaktadır. Pei-hai adı, Shih-chih‟de bir kaç yerde geçmektedir. 

M. �. 110 yılında Hunlar, Han Sül�lesi elçisi Kuo-chi‟yi geri gôndermeden Pei-hai‟nin üst tarafına 
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gôndermiĢti (Ssu-ma ch‟ien 1975: 2912). Benzer olay M. �. 100 yılında da olmuĢ ve Han Sül�lesi 

elçisi Su-wu‟yu da alıkoyarak Pei-hai‟nin üst tarafındaki insan bulunmayan bôlgeye gôndererek 

sürüleri beslemesi için mecbur etmiĢlerdir (Pan-ku 1962: 2463). Han Sül�lesi imparatoru Wu-ti (M. �. 

140-87), kendi devletini ôverken kuzey yônünden uzak olan Pei-hai‟ye ulaĢmıĢ olduğunu dile 

getirmiĢtir (Ssu-ma ch‟ien 1975, 2109). Wu-ti dôneminde, Han Sül�lesi ancak bir defa kuzeye doğru 

Hunların iç bôlgelerine gidebilmiĢti. Bu olay M. �. 119 yılında, Han Sül�lesi generali Huo-ch‟ü-pingin 

Hunlara ağır darbe vermesi ile gerçekleĢmiĢtir. Ancak kayıtlara gôre ulaĢabildiği yerin adı Pi-hai değil 

Han-hai‟dir (Büyük ve GeniĢ Deniz) (Ssu-ma ch‟ien 1975: 2911). Bazı araĢtırmacılar, Han-hai‟nin Pei-

hai olduğunu ve Pei-hai de Baykal Gôlü olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Yine bazı araĢtırmacılar ise Han-

hai‟nin Gobi �ôlü olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Diğer bir grup ise �in sınırının dıĢındaki kuzey 

bôlgesinde yer alan herhangi bir nehir ve gôle Han-hai denmiĢ olabileceğini iddia etmiĢlerdir (Ssu-ma 

ch‟ien 1975: 2911, not1; Yang-chia-luo 1975: 54, not 32. 56, not 45). Chang-ch‟ien‟in raporundaki Pei-

hai �in‟in batısında olup, Yen-ts‟ai memleketindedir, “Burası Pei-hai dedikleri yer olmalı” ibaresinde, 

�in dıĢındaki yabancılar tarafından sôylenmiĢ olduğu anlamı çıkmaktadır. Chang-ch‟ien‟in raporuna 

gôre, K‟ang-chü memleketi Ta Yüan memleketinin ikibin Li kuzeybatısındadır. Buna gôre K‟ang-chü 

memleketi Aral Gôl‟ün güneydoğusunda bulunuyordu. Yine Chang-ch‟ien‟in raporuna gôre, Yen-ts‟ai 

memleketi, K‟ang-chü memleketinin iki bin li kuzeybatısındadır. Buna gôre, Yeg-ts‟ai memleketi Hazar 

Denizi‟nin kuzeyi ve Idil ile Ural nehrinin bulunduğu yerdedir. Bu durumda Pei-hai, Hazar Denizi 

olacaktır ve Part Devleti‟nin kuzeyindedir. Chang-ch‟ien belki Partlıların ağzından Yen-ts‟ai 

memleketinin durumunu ôğrenmiĢ olmalı ki, “Burası Pei-hai dedikleri olmalıdır” ibaresini Partlılardan 

almıĢtır. Zaten, Chang-ch‟ien‟in raporunda yazdığı gibi, “An-hsi memleketinin (Part) kuzeyinde Yen-

ts‟ai memleketi vardır” (Ssu-ma ch‟ien 1975: 3162) diye izah etmiĢtir. 

72 Bu kavmin okunuĢu Yüeh-chih‟dir. “Chih” karekterinin bir baĢka okunuĢu shih‟dir. (K‟ang-

hsi 1984: 597, 973). T‟ang Sül�lesi (618-960) tarihisi Chang shou-chieh‟in açıklamasına gôre, bu 

kavmin okunuĢu Yüeh-chih‟dir (Ssu-ma ch‟ien 1975: 2888). Bu asırın baĢında bazı �inli araĢtırmacılar 

Yüeh‟in eski karekteri‟nin Jou olduğundan dolayı bu kavmi Jou-chih olarak okumuĢtur. B. Karlgren 

ngiw_/ngiwet-d‟i_/zie diye okurken (Hulsewè 1979: 119, not 276), E. G. Pulleyblank ise ngiwat-cie 

(Pulleyblank 1962: 93) diye okumuĢtur. Bu kavmin etnik mensubiyeti hakkında fikir birliği yoktur. Bu 

konudaki değiĢik araĢtırmalar J. R. Gardiner-Garden‟in incelemesinde yer almıĢtır (Gardiner-Garden 

1986: 40-51). Yüeh-chihler hakkında B. �gel de araĢtırma yapmıĢtır (�gel 1957: 247-278). 

73 Chang-ch‟ien Hunlardan kurtulup Yüeh-chihlere gittiği sırasında Yüeh-chihler, Ta-Yüan 

memleketinin iki veya üç bin li batısındaydı. Chang-ch‟ien dôndükten sonra (M. �. 126), Yüeh-chihler 

Ta-hsia memleketinin toprağına girmiĢlerdi. Bundan dolayı Han Sül�lesi Tarihi‟nde, Ta Yüeh-chihleri 

Ya-Yüan memleketiyle kıyaslama yapmıyor ve Yüeh-chih‟in batısında An-hsi (Arsakes), güneyinde ise 

Chi-pin (KeĢmir) olduğunu yazmaktadır (Pan-ku 1962: 3890). 

74 Kuei-shui: F. Hirth ise K‟ui-shui olarak okumuĢtur (Hirh 1917: 96)”Kuei” suyu demektir. 

AraĢtırmacılar, Kuei‟nin Grekçedeki Oxus‟tan geldiğini ve Arapçadaki Ceyhun, bugünkü adı ise 

Amuderya olduğunu tespit etmiĢlerdir (Pulleyblank 1962: 89-90; Hulsewè 1979: 116, not 271). 
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75 Chang-ch‟ien dôneminde Yüeh-chihlerin ôrf ve adetleri veya gelenekleri Hunlar ile aynıydı. 

Chang-ch‟ien‟den sonra, Yüeh-chihlerin Ta-hsia memleketine gôç etmesiyle gelenekleri değiĢmiĢtir. 

Han Sül�lesi Tarihi‟nde Yüeh-chihlerin toprak, iklim, tüm ürünleri, gelenekleri ve para ile malları An-hsi 

memleketiyle aynı olduğu yazılmaktadır (Pan-ku 1962: 3890). Hunların geleneksel yaĢam tarzı ve 

tôreleri ile ilgili bilgiler 28. notta yer olmaktadır. 

76 Chang-ch‟ien‟den sonra Ta-hsia memleketine yerleĢen Yüeh-chihlerin nüfusunda çoğalma 

olması gerekir iken azalmıĢtır. Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan bilgilere gôre, Yüeh-chihlerde aile 

sayısı yüz bin, nüfusu dôrt yüz bin, asker sayısı ise yüz bindir (Pan-ku 1962: 3890). 

77 Shih-chi‟de yer alan “Hunlar Monografisi‟ne gôre, Hun hükümdarı Mo-tu‟nun babası T‟ou-

men dôneminde, “Tung-hular [Hunların doğusunda bulunan bir topluluk olup] kuvvetli, Yeüh-chihler 

ise güçlü idi. Hunların Ch‟an-yü‟sünün adı T‟ou-men idi. Ch‟in Sül�lesi (M. �. 220-206) ile yapılan 

savaĢta yenilince, kuzeye doğru gôç etmiĢlerdi. On yıldan sonra [Ch‟in Sül�lesi‟nin generali] Meng-

t‟ian ôlünce, bütün derebeylikler Ch‟in Sül�lesi‟ne isyan etmiĢler ve bôylece Chung-kuo (eski �in) 

karıĢmıĢtır” (Ssu-ma ch‟ien 1975: 2887) Shih-chi‟de, Meng-t‟ian‟in ôldürüldüğü tarihin M. �. 210 yılı 

olduğunu yazmaktadır (Ssu-ma ch‟ien 1975: 758). Demek M. �. 220 yılının ôncelerinde Yüeh-chihler 

güçlü bir kavim idi. 

78 Mo-tu‟nun babası Tou-man, sevdiği eĢinin (Yen-chih) oğlunu, veliaht prensi olan Mo-tu‟un 

yerine getirmek istemiĢ ve Mo-tu‟yu Yüeh-chihlere rehin olarak vermiĢti. Mo-tu‟yu Yüeh-chihlere 

rehine verir vermez T‟ou-man, Yüeh-chihlere saldırmıĢtır. [Bu nedenle] Yüeh-chihler Mo-tu‟yu 

ôldürmek isterken, Mo-tu Yüeh-chihlerin iyi atını çalmıĢ ve binerek geri kaçmıĢtı” (Ssu-ma ch‟ien 

1975: 2888). �in tarihinde sık sık gôrülen iki devlet arası ve küçük devletten büyük devlete rehin 

almak �deti M. �. VII. yüzyıldan baĢlayarak kayıtlara geçmiĢtir (Tz‟u-hai 1994: 2756). Yüeh-chihlerin 

Hunlardan güçlü olduğuna gôre, Hunlar ile Yüeh-chihlerin arasındaki “rehine almak” Ģekli, küçük 

devletten büyük devlete olmuĢtu. Bu durumda, Yüeh-chihlerin Hunları küçümsemesi doğaldır. 

79 T‟ang Sül�lesi tarihçisi Ssu-ma chen, Mao karakterinin Mo okunduğunu ileri sürmüĢtür 

(Ssu-ma ch‟ien 1975: 2889, not 1). Han Sül�lesi Tarihi hakkında araĢtırma yapan Wang-hsien-ch‟ien 

(1842-1917), Sung-chih‟in (998-1061) izahına dayanarak, Mao-tu‟nun Mo-tu olarak okunması 

gerektiğini iddia etmiĢtir (Yang-chia-luo 1975: 160, not 10). Bu iddia herkes tarafından kabul edilmiĢtir 

(Tz‟u-hai 1994: 358). 

80 Sung Sül�lesi (420-479) tarihçisi P‟ei-yen‟in açıklamasına gôre, Mo-tu‟nun tahta çıkıĢ 

tarihi Ch‟in Sül�lesi‟nin (M. �. 220-206) ikinci hükümdarının Jen-ch‟en saltanat yılında (M. �. 209) 

gerçekleĢmiĢtir (Ssu-ma ch‟ien 1975: 2890, not 1). 

81 Ch‟an-yü, kağan ve padiĢah gibi bir unvan alarak Hun h�kimiyetinin en yüksek idarecisine 

verilen bir sıfattır. Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan bilgilere gôre Ch‟an-yü, geniĢ ve büyük 

anlamındadır (Pan-ku 1962: 3751). 
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82 Lao-shang dôneminde (M. �. 174-160) hangi tarihte Yüeh-chihlere saldırdığına dair 

bilgiler bulunmamaktadır. M. �. 43 yılında Hunların hükümdarı Hu-han-ye (M. �. 58-31) Han Sül�lesi 

elçi heyetini karĢılarken, verilen ziyafette Yüeh-chih hükümdarının kafatasıyla yapılan içki kadehi ile 

içki içmiĢler ve iki ülkenin dostluluğu için and içmiĢlerdi (Pan-ku 1962: 3801). 

83 T‟ang Sül�lesi tarihçisi Chang Shou-chieh‟in açıklamasına gôre, Yüeh-chihler “baĢlangıçta 

Tun-huang‟ın doğusunda ve Ch‟i-lian dağının batasında oturuyorlardı. Tun-huang vilayeti ise T‟ang 

Sül�lesi devrindeki Sha-chou‟ı vilayetidir. Ch‟i-lian Dağı ise Kan-chou‟ı vilayetinin güneybatısındadır 

(Ssu-ma ch‟ien 1975: 3162, not 2). Han Sül�lesi Tarihi “Ġmparator Wu-ti (M. �. 140-87) Biyografisi‟nde 

yer alan bilgilere gôre, M. �. 111 yılıda, “Wu-wei ve Chiu-ch‟üan vilayetinden Chang-ye ile Tun-huang 

vilayetini bôlerek ayırmıĢtı” (Pan-ku 1962: 189). Yani Wu-wei vilayetinden Chang-ye‟yi, Chiu-ch‟üan 

vilayetinden de Tun-huang vilayetini ayırmıĢ bôylece dôrt vilayet oluĢmuĢtur. Han Sül�lesi Tarihi 

“Coğrafya” Bôlümü‟nde yer alan bilgilere gôre, Wu-wei vilayeti, Hunların eski [Sağ Bôlge] hükümdarı 

Hsiu-t‟u-ı‟nun idare bôlgesi idi. T‟ai-ch‟u saltanat devrinin dôrdüncü yılında (M. �. 101), bu bôlge Wu-

wei vilayeti olarak tesis edilmiĢtir… Chang-ye vilayeti, Hunların eski [Sağ Bôlge] hükümdarı Hun-

ye‟nin idare bôlgesi olup T‟ai-ch‟u saltanat devrinin ilk yılında (M. �. 104) tesis edilmiĢtir. Chiu-ch‟üan 

vilayeti, T‟ai-ch‟u saltanat devrinin ilk yılında (M. �. 104) tesis edilmiĢtir. Tun-huang vilayeti, Hou-yuan 

saltanat devrinin ilk yılında (M. �. 88), Chiu-ch‟üan vilayetinden ayrılarak tesis edilmiĢtir (Pan-ku 

1962: 1612-1614). Yukarda adı geçen vilayetler ve Doğu Türkistan‟ın Lop Nor‟un doğusunda bulunan 

bôlgeler, Hunların Sağ Bôlgesinin idaresi altındaydı. M. �. 121 yılında, Hunların Sağ Bôlge hükümdarı 

Hsiu-t‟u ve Hun-ye‟nin Han Sül�lesi‟ne teslim olması ile bu bôlge, Han Sül�lesi‟nin hakimiyeti altına 

girmiĢtir (Ssu-ma ch‟ien, 1975: 3167). Yukarıda adı geçen vilayetler, bu tarihten sonra tesis edilmiĢ 

olmalıdırlar. Han Sül�lesi Tarihi‟ _u-ti‟ Biyografisi” ile “Coğrafya” bôlümü‟ndeki bilgiler, birbirini 

tutmamaktadır. �zellikle Tun-huang‟ın tesis edildiği tarih birbirini tutmamaktadır. Yani, birinde M. �. 

101 yılında tesis edildiği, birinde ise M. �. 88 yılında tesis edildiği kaydedilmiĢtir. Ancak, Chang-

ch‟ien‟in ilk batı seferinde (M. �. 139-126) Tun-huang bir vilayet olarak daha kurulmamıĢ, üstelik bu 

bôlge M. �. 121 yılına kadar Hunların elindeydi. Bu durumda Chang-ch‟ien dônemindeki Tun-huang 

bir vilayet adı değil yer adı olmalıdır. Yukarıda yer alan Chang-shou-ch‟ieh‟in açıklamasına gôre, 

“Ch‟i-lian dağı Kan-chou vilayetinin güneybatısındadır. ” Li chi-fu (758-814)‟nun yazdığı tarihi-coğrafya 

ile ilgili Yüan-he Chün-hsien Chih adlı eserinde yer alan bilgilere gôre, “Ch‟i-lian dağı, Chang-ye 

nahiyesinin iki yüz li güneybatısındadır” (Li Chi-fu 1985: 1021). Kan-chou; bugünkü Chang-ye Ģehridir, 

Chang-ye nahiyesi ise Chang-ye Ģehrinin kuzeybatısındadır. Bugünkü He-hsi koridorunun güneyinde 

bulunan dağ bu tarife uymaktadır. Bugünkü Chiu-ch‟üan Ģehrinin güneydoğusundaki Chang-ye 

Ģehrinin batısında yine bir Ch‟i-lian dağı (5547 metre) vardır. Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan general 

“Huo-ch‟ü-ping Biyografisi‟nde adı geçen Ch‟i-lian Dağı, T‟ang Sül�lesi tarihçisi Yen-shih-ku (581-

645)‟nun açıklamasına gôre, “T‟ian-shan (Tanrı Dağı)‟dır. Yen-shih-ku‟ya gôre, Hunlar Gôk/Tanrıya 

Ch‟i-lian diye hitap ederlerdi. Ch‟i‟nin okunuĢu ise Shi‟dir. (Pan-ku 1962: 2481, not 2). Hunların 

Tanrıdağı dedikleri Ch‟i-lian Dağı, 5547 metre yükseklikte olan Ch‟i-lian Dağı olmalıdır. Yani o 

dônemde iki Ch‟i-lian Dağı vardır. 
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84 Nan-shan, Güney Dağı demektir. Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan bilgilere gôre, Batı 

Bôlgeleri‟nde (Doğu Türkistan) bulunan “Nan-shan, Chin-ch‟eng Ģehrinden (bugünkü Lan-chou‟ı 

Ģehrinin kuzeybatısı) [batıya doğru] giden Han Sül�lesi‟nin Nan-shan ile aynı silsilededir…Yü-t‟ian 

(Hotan), Nan-shan dağının eteğindedir (Pan-ku 1962: 3871). Burada iki Nan-shan bulunmaktadır. Biri 

He-hsi koridorunun güneyinde bulunan Ch‟i-lian dağını içeren Nan-shan, diğeride Hotan‟ın 

güneyindeki Kun-lun dağıdır. Aynı kitapta Shan-shan memleketi (�arklık)‟nin güneyinde bulunan bir 

Nan-shan‟dan sôz edilmektedir (Pan-ku 1962: 3872), bu da Altındağı‟dır. Han Sül�lesi Tarihi‟nde 

yeralan bilgilere gôre, M. �. 121 yılında, general Huo-ch‟ü-ping Hunlara saldırarak Chü-yen gôlünden 

geçerek Hsiao Yüeh-chihlere ulaĢmıĢtır. Ch‟i-lian Dağına hücum etmiĢ, Lu-te (Chang-ye nahiyesi)‟de 

kuvvetliliğini gôstermiĢtir (Pan-ku 1962: 2480, 2481, not 5). Demek ki, Hsiao Yüeh-chihler, M. �. 121 

yılında, h�l� Chang-ye nahiyesi ve Ch‟i-lian dağının civarında yaĢamaktadırlar ve buradaki Nan-shan, 

He-hsi koridorunun güneynideki Ch‟i-lian Dağı‟dır. 

85 Hsiao Yüeh-chih, küçük Yüeh-chih demektir. Shih-chi ve Han Sül�lesi Tarihi‟nde aynı 

bilgiler bulunurken (Pan-ku 1962: 3891), Sonraki Han Sül�lesi Tarihi‟nde ise “Yüeh-chihlerin 

hükümdarı, Hunların Mo-tu hükümdarı tarafından ôldürünce [Yüeh-chihler] dağılmıĢ, batıya doğru 

Ts‟ung-ling‟den (Pamirdağı) geçerek [gitmiĢlerdir]. [Yüeh-chihlerin] zayıf olan bir kısmı güneye doğru 

dağların içine girmiĢler ve dağı doğal engel olarak kendilerini savunmuĢlardır. Burada Ch‟ianglara 

sığınarak oturmaya ve birbiriyle evlenerek kaynaĢmaya baĢlamıĢlardır (Fan-ye 1965: 2899). M. �. 

121 yılında, general Huo-ch‟ü-ping, Hsiao Yüeh-chihlere saldırmıĢ ve Yüeh-chihler, Han Sül�lesi‟ne 

teslim olmuĢlardır. Bôylece Yüeh-chihler dağlardan çıkarak �inlilerle kaynaĢmaya baĢlamıĢlardır 

(Fan-ye 1965: 2899). Bu olay, Huo ch‟ü-ping‟in Ch‟i-lian dağında Hsiao Yüeh-chihlere saldırdığı olayı 

ile aynı olduğu gôrülmektedir. 

86 An-hsi‟nin eski okunuĢu “An-hsi/hsieh”dir (K‟ang-hsi 1984: 282, 385-386). F. Hirth (1917: 

137) bu kelimeyi On-sak, B. Karlgren, �n-siek, (Hulsewè 1979: 115, not 267), E. G. Pulleyblank 

(1962: 77, 221) ise an-siek olarak okumuĢtur. Bir çok araĢtırmacı, An-hsi‟nin Part Devleti‟ni kuran 

Arsakes Sül�lesi adından gelmiĢ olduğunu iddia etmektedirler. 

87 Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan bilgilere gôre, “An-hsi memleketinin kuzeyi K‟ang-chü, 

doğusu Wu-yi Shan-li, batısı ise T‟iao-chih memleketleri ile hemhuduttur” (Pan-ku 1962: 3889). 

Sonraki Han Sül�lesi Tarihi‟ndeki bilgilere gôre, An-hsi memleketinin “kuzeyi K‟ang-chü, güneyi Wu-yi 

Shan-li memleketiyle hemhuduttur” (Fan-ye 1965: 2918). Chang-ch‟ien memleketine dôndükten sonra 

(M. �. 126), Yüeh-chihler Amuderya‟nın kuzeyinden güneye doğru Ta-hsia memleketine 

yerleĢmiĢlerdir. Bu dônemdeki Yüeh-chihlerin oturduğu yeri Chang-ch‟ien‟in Yüeh-chih memleketine 

ulaĢtığı dônemine gôre farklı bir yerdedir. 

88 Ch‟eng, sur ile çevrilen iç kale ve Ģehir anlamındadır. Yi ise insanların yerleĢen yerleĢim 

bôlge, isk�n yeri ve bazen iç ve dıĢ kale ayrımı olmayan sadece sur ile çevrilen Ģehir için 

kullanmaktadır (K‟ang-hsi 1984: 229, 1267-1268). Metindeki cümle akıĢına gôre “Cheng-yi” Ģehir ve 

yerleĢim bôlgeleri” olarak tercüme edilmelidir. 
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89 Han Sül�lesi Tarihi‟ndeki bilgileri ile aynı iken, Sonraki Han Sül�lesi (25-220) Tarihi‟nde 

ise An-hsi “memleketinin geniĢliği bir kaç bin li‟dir. Ufak Ģehirleri ise bir kaç yüze ulaĢmaktadır, gerek 

nüfus gerekse asker bakımından hem zengin hem kuvvetlidir” denmektedir. (Fan-ye 1965: 2918). 

90 Chang-ch‟ien dôneminde, Yüeh-chihler Kuei-shui (Amuderya)‟nın kuzeyinde olup, An-hsi 

ise Yüeh-chihlerin bir kaç bin li batısındadır. Ta-hsia memleketi de Kuei-shui‟nin güneyindedir (Ssu-

ma ch‟ien 1975: 3161, 3162, 3164). Chang-ch‟ien‟den sonra (M. �. 126) Yüeh-chihler, Ta-hsia 

memleketine yerleĢmiĢler ve Yüeh-chih memleketinden batıya doğru kırk dokuz gün yolculuk ettikten 

sonra An-hsi memleketine varabiliyordu (Pan-ku 1962: 3890). Yani Chang-ch‟ien dôneminde, An-hsi 

memleketi Ta-hsia memleketinin epey batısındadır. Bu durumda An-hsi memleketinin doğu hududu 

Kuei-shui‟nin kenarında bulunması Ģüphelidir. Ancak, Amuderya Aral Gôlü‟ne değil, Hazar Denizi‟ne 

dôküldüğünde An-hsi memleketi Kuei-shui‟nin kenarında olabiliyordu. 

91 Pazar için kullanan Shih-kelimesinin Han Sül�lesi dônemindeki anlamı “satım ve alım 

yeri‟nir. Bu yerin etrafı duvarlarla çevrilmektedir (Hsü-shen 1985: 110). Eski �in‟de “GüneĢ günün 

ortasına gelirken, pazar açılıyordu, yeryüzündeki tüm halk, çeĢitli mallarını buraya toplarlar ve alıĢ-

veriĢlerini yaparlardı. Ardından herkes kendi evine dônerdi”. T‟ang Sül�lesi tarihçisi Yen shih-ku‟nun 

açıklamasına gôre, “Eskiden pazar yeri yoktu, tüccarlar mallarını kuyu etrafına getirerek satarlardı. 

Dolayısı ile bu tür alıĢ-veriĢlerin yapıldığı yere Shih-ching derlerdi” (K‟ang-hsi 1984: 328). An-hsi 

memleketindeki pazarların Han Sül�lesi zamanındaki gibi olup olmadığı hakkında belge yoktur. 

92 Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan bilgilere gôre, An-hsi memleketi de gümüĢten para 

yaparlardı. Para‟nın yazı olan yüzünde hükümdarın yüz resmi vardır. Arka yüzünde ise hükümdarın 

eĢinin yüz resmi vardır” (Pan-ku 1962: 3889). Ancak, Part Devleti‟nin gümüĢ parası üzerinde yapılan 

araĢtırmada, Part Devleti‟nin tek kraliçesi olan Musa‟nın (M. �. 2-M. S. 4) bulunduğunu ve bu 

dônemde paranının bir yüzünde kraliçenin yüz resmi olduğu ortaya çıkmaktadır (Yarshater 1987: 534-

538 cilt II). 

93 Deri üzerinde yazı yazmak için kullanılan �ince Hua-ke kelimesi aslında “Deri üzerinde 

çizmek” demektir. çalıĢmamızda cümle akıĢına gôre değiĢtirilmiĢtir. Eski �inliler yazı yazarken, 

yukardan aĢağıya doğru yazarlardı. An-hsi‟nin yazısı �in yazısının kurallarından farklı olduğu için bu 

bilgileri vermiĢtir. Yalnız, bu tür yazı sağdan sola mı, yoksa soldan sağa mı, �ince kaynaklarında 

bulunmamaktadır. 

94 Li-hsüan kelimesindeki Hsüan karakterinin Hsien, Chien ve Han gibi değiĢik okunuĢları 

vardır (K‟ang-hsi 1984: 1240). Han Sül�lesi Tarihi‟nde, An-hsi elçisinin, Han Sül�lesi imparatoru Wu-ti 

(M. �. 140-87) dôneminde, Han Sül�lesi‟ni ziyaret ettiği ve Li-chien (Ch‟ien, Kan) hokkabazlarını da 

yanında getirdiği kaydedilmiĢtir (Pan-ku 1962: 3890). Han Sül�lesi‟nin Chang-ye vilayetinde, telafuzu 

yakın olan Li-chien_sien adlı nahiye bulunmaktadır (Pan-ku 1962: 1613) Sonraki Han Sül�lesi 

Tarihi‟nde yer alan bilgilere gôre, Ta-ch‟in memleketinin bir adı da Li-chien‟dir (Fan-ye 1965: 2919). 

�ç Sül�le Tarihi (Wei-lüeh, 1974: 220-265) ‟nde ise “Ta-ch‟in memleketinin diğer adının Li-chien 
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(Ch‟ien, Kan) olduğu kaydedilmiĢtir (Ch‟en-shou 1959: 86:) Wei Sül�lesi (386-556) Tarihi‟nde de aynı 

bilgi yer almaktadır. Fakat, yazılıĢı ise Shih-chi‟deki gibi Li-hsüan (Hsien, Chien, Han)‟dir (Wei-shou 

1974: 2275). AnlaĢıldığı gibi, Chang- 

 ch‟ien‟in raporlarındaki Li-hsüan memleketi, Ta-ch‟indir (Roma Ġmparatorluğu). (Feng 

ch‟en-chün, 1982: 79-80). Farklı kaynaklarda değiĢik karakter ile yazılmıĢsa da bunların ortak 

okunuĢu Li-chien‟dir. Ancak Ta-ch‟in memleketi An-hsi memleketinin batısındadır (Fen-ye 1965: 

2918). Chang-ch‟ien‟in raporunda ise kuzeydedir. Burada yanlıĢlık olduğu açıktır. Bu karıĢıklıklardan 

dolayı bir çok Batılı araĢtırmacılar, bu memleketin yeri ve mensubiyeti konusunda farklı gôrüĢleri ileri 

sürmüĢlerdir (Hulsewè 1979: 117-118, not 275). 

95 T‟iao-chih‟nin �ince okunuĢu T‟iao/T‟ao/Yao/T‟ou-chih‟tir (K‟ang-hsi 1984: 529-517). B. 

Karlgren d‟iog/d‟ieu veya t‟i_/t‟ieu-ti_/tĢie diye okurken (Hulsewè 1979: 113, not 255), E. G. 

Pulleyblank (1962: 101) deu-cie diye okumuĢtur. Chang-ch‟ien‟in raporuna gôre, An-hsi memleketinin 

batısında olan bu memleket, Shih-chi, Han Sül�lesi Tarihi ve Sonraki Han Sül�lesi Tarihi gibi 

kitaplarda farklı yazıldığı için, bir çok araĢtırmacınn çabalarına rağmen ortak bir gôrüĢe varılamamıĢtır 

(Hulsewè 1979: 113, not 55). 

96 Chang-ch‟ien‟in raporunda, Han Sül�lesi Tarihi‟nde ve Sonraki Han Sül�lesi Tarihi‟nde, 

T‟iao-chih‟in Batı Deniz‟in kıyısında bulunduğu yazılmaktadır (Pan-ku 1962: 3888; Fan-ye 1965: 

2918). T‟iao-chih, An-hsi memleketinin batısında ve Batı Denizi‟nin kıyısında bulunduğuna gôre, Batı 

Denizi Akdeniz‟dir. Ancak, �in kaynaklarında yer alan Batı Denizi‟nin hepsi Akdeniz olamaz. Batılı 

araĢtırmacılar, bu konuda farklı yorumlar yapmıĢlardı (Wylie 1881: 38; Hirth, 1917: 147; Hulsewè 

1979: 235, not 916). �inli araĢtırmacılar ise Batı Denizi‟nin Hazar Denizi, Karadenizi hatta Kızıldeniz 

olabileceğini de ileri sürmüĢlerdir (Yang-chia-luo 1975: 127, not 32, 374 not 7). 

97 “Tarla iĢleri ile uğraĢırlar” cümlesi Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer almamaktadır (Pan-ku 1962: 

3888). 

98 Sonraki Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan bilgilere gôre, T‟iao-chih memleketinde aslan, 

gergedan, Feng-niu (ensesinde tümsek bulunan bir çeĢit sığır), tavuskuĢu ve Ta-ch‟üeh (büyük serçe 

veya büyük kuĢ) gibi hayvanlar vardır. Ta-chüeh‟in yumurtası bir kap büyüklüğündedir…[Han Sül�lesi 

imparatoru He-ti‟nin yung-yuan saltanat devrinin] onüçüncü yılında (M. �. 102), An-hsi hükümdarı 

Man-ch‟ü,1 aslan ve T‟iao-chih [memleketinin] büyük kuĢunu hediye etmiĢtir. O dônemde [bu kuĢa] 

An-hsi Serçesi deniliyordu” (Fan-ye 1965: 2918). Büyük KuĢ ile Büyük Serçe aynıdır. Ancak Shih-

chi‟de yer alan T‟ang Sül�lesi tarihçisi Chang Shou-chieh, Kuang-chih‟a dayanarak verdiği bilgilere 

gôre, bu kuĢ deve kuĢuna benzemektedir: Shih-chi‟de yer alan kuĢ ile ilgili bilgilerde Ģôyle 

yazmaktadır. “KuĢun ayağı deve kuĢuna benzer, rengi boz, baĢını kaldırdığı zaman sekiz veya dokuz 

Chih (2.5-2.6 metre) uzunluktadır, kanatları bir Chang (3 metre) ‟den fazla büyüklüğündedir. Bu kuĢ 

buğday yer ve yumurtası da kap büyüklüktedir” (Ssu-ma ch‟ien 1975: 3164 not 1). 

99 Metinde T‟iao-chih‟in “An-hsi memleketi tarafından yônetildiği, An-hsi‟nin vassal olan 
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yabancı ülkesi olarak gôrüldüğü kaydedilmektedir. Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan T‟ang Sül�lesi 

tarihçisi Yen shih-ku‟nun açıklaması ise Ģôyledir: “An-hsi‟nin T‟iao-chih‟yi, kendinin yabancı ülkesi 

olarak gôrmesi, bu memleket (T‟iao-chih) in [An-hsi‟nin] bir tabî (veya koloni) ülkesi anlamındadır” 

(Pan-ku 1962: 3888, not 2). Sonraki Han Sül�lesi Tarihi‟nde, “Daha sonra [An-hsi memleketi] T‟iao-

chih‟e bağlanmıĢ ve her bir küçük Ģehre general gôndererek bu küçük Ģehirleri kontrol ederek 

yônetmiĢtir” Ģeklinde yazılırken (Fan-ye 1965: 2918), Wei-lüeh (Wei Sül�lesi Tarihi 220-265) ‟de ise 

bunların yanlıĢ olduğunu ileri sürerek “�nceki sül�lede, T‟iao-chih‟in An-hsi‟den kuvvetli olduğuna 

yanlıĢlıkla inanmıĢlar, fakat Ģu ana kadar T‟iao-chih hal� An-hsi‟ne bağlıdır ve An-hsi memleketinin 

batı hududu olarak adlandırmaktadır” diye kaydetmiĢtir. (Ch‟en-shou 1959: 860). 

100 Jo-shui, hafif ve zayıf nehir demektir. Hsi Wang-mu ise Batı Kral Ana demektir. Bunlar �in 

mitolojisi ve klasik eserlerde sık sık rastlanan yer ve Ģahsiyet adıdır. Shih-chi‟yi izahlayan T‟ang 

Sül�lesi tarihçileri, bu konuyu araĢtırmıĢlardır. Ssu-ma chen‟in açıklamasında: _ei-lüeh‟te yer alan 

kayda gôre, Jo-shui, Ta-ch‟in memleketinin batısındadır. Hsüan-chung-chi- adlı kitaba gôre, yer 

yüzündeki hafif Ģeylerden birisi Kun-lun [dağındaki] Jo-shui‟dir. Bu suda en hafif tüyler bile çôkebelir” 

denilmiĢtir. Shan-hai-ching adlı coğrafya kitabına gôre, “Yü-shan (YeĢimtaĢ dağı) ‟da Hsi Wang-mu 

otururur”. Chou Sül�lesi (M. �. 1027-256) Hükümdarı Mu‟nun Tezkeresi adlı esere gôre, hükümdar 

Mu, Yao-ch‟ih (Yao Gôlü) ‟de Hsi Wang-mu‟yu ağırlamıĢtı”. “K‟uo-ti-t‟u adlı eserde: “K‟un-lun‟daki Jo-

shui‟ye ejderhaya binneden varılamaz. �ç ayaklı kutsal kuĢ, Hsi wang-mu‟ya yemek getirirdi” diye 

kaydedilmektedir. T‟ang Sül�lesi tarihçisi Chang-shou-chieh, Shih-chi‟deki izahlarında Ģôyle yazmıĢtır. 

“Buradaki Jo-shui ile Hsi Wang-mu, sadece An-hsi memleketinin ihtiyarların sôylentisine dayanıyordu, 

hiç kimse gôrmemiĢtir. Sonraki Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan bilgilere gôre, [Han Sül�lesi 

imparatoru] Huan-ti (147-167) dôneminde, Ta-ch‟in memleketinin hükümdarı An-tun, Han Sül�lesi‟ne 

elçi gôndermiĢtir. Elçi Jih-nan vilayeti (Vietnam‟da) yoluyla hediyeyi getirmiĢtir. Sôylediklerine gôre, 

kendi memleketinin batısında Jo-shui ve Liu-sha (Akarkum) gibi yerler vardır. Burası Hsi Wang 

Mu‟nun oturduğu yere yakındır. Adeta güneĢin battığı yer orasıdır. Ancak, daha ônceki bilginler 

[Shan-hai-chin adlı eserin] Ta-huang Hsi-chin bôlümündeki bilgileri kullanıyorlardı. Bu bôlümde yer 

alan bilgilere gôre, Jo-shui‟nin iki kaynağı vardı, hepsi Nü-ku (Bayan/Kız �lkesi)‟nun kuzeyinde 

bulunan A-nou-ta dağındadır. Bu iki nehir güneye akarak Nü-kuo‟nun doğusunda birleĢmektedir. [Nü-

kuo] memleketinden bir Li uzaklığında, bu nehrin derinliği bir chang (3.3 metre)‟den fazla, geniĢliği ise 

altmıĢ adım olup, tüy gibi hafif olmayan gemiler bu nehirden geçemezdi. Bu nehir güneye doğru 

akarak denize dôkülürdü. A-nou-ta dağı K‟un-lun dağıdır. Bu da Ta-huang Hsi-chin‟de yer alan 

bilgilerle aynıdır. Fakat, Ta-ch‟in memleketi, Hsi-hai (Batı Denizi)‟nin adasındadır. An-hsi 

memleketinin batı hududuna denizden geçerek doğru rüzgarda üç ayda varılabilir. Jo-shui ise bu 

memleketin (Ta-ch‟in) batısındadır. K‟un-lun dağındaki Jo-shui, Nü-kuo‟nun kuzeyinde olup K‟un-lun 

dağın güneyinde ortaya çıkmaktadır. Nü-kuo, Yü-t‟ian (Hotan) memleketinin iki bin yedi yüz li 

güneyindedir. Yü-t‟ian, baĢkente (Ch‟ang-an) dokuz bin altı yüz yetmiĢ li uzaklıktadır. Ta-ch‟in ile 

Büyük K‟un-lun dağının arası kırk ve elli bin li uzaklıktadır, bunlardan sôzetmek zordur. �nceki 

bilginlerin de yanlıĢlıkları vardır (Ssu-ma ch‟ien 1975: 3164, not 3). Batılı araĢtırmacılar da bu konuda 

incelemiĢler, ancak ortak gôrüĢe varamamıĢlardır (Hulsewè 1979: 114, not 260; Gardiner-Garden 
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1986: 89-70). 

101 Chang-ch‟ien‟in raporunda yer alan Ta-hsia memleketinin adı klasik �ince eserlerde de 

yer almaktadır. Kelimenin �ince mi veya �inceye transkrip edilmiĢ bir yabancı terim mi, pek 

bilinmemektedir. Chang-ch‟ien bu adı kendisinden daha eski �ince eserlerden mi almıĢ veya kendi 

düĢüncesine gôre mi tercüme etmiĢ belli değildir. �ince kaynaklarda Ta-hsia adıyla anılan bir kaç 

memleket vardır: �in toprağında kurulan ilk feodal topluluk olan Hsia Sül�lesi‟ne (takriben M.�. 2100 

yüzyılında) Ta-hsia (Büyük Hsia) denilmekterdir. 407-431 yılında, Hunların Sağ Bôlge hükümdarı 

soyundan gelen He-lien Po-po, �in‟in kuzeyinde Hsia Sül�lesi‟ni kurmuĢtur. Hükümdar kendi ülkesini 

Ta-hsia memleketi, kendisini ise Ta-hsia hükümdarı olarak ilan etmiĢtir; 1032-1227 yılları arasında, 

Tangutlar �in‟in kuzeybatısında Hsia Sül�lesi‟ni kurmuĢtur. Tarihte Hsi-hsia (Batı Hsia) denilmektedir. 

Kendilerini Ta-hsia memleketi olarak adlandırmıĢlardır (Tz‟u-hai 1994: 746). Bunlara gôre, Ta-hsia, 

Büyük Hsia demektir. Fakat, Chang-ch‟ien‟in raporundaki Ta-hsia da bu anlamda mı kullanılmıĢtı tam 

olarak bilinmemektedir. Ta-hsia kelimesini, B. Karlgren d‟�d/t‟ad (t‟�i/t‟�i)-g‟�/ga gibi okunuĢlarını 

vermiĢtir (Hulsewè 1979: 145, not 387). Batılı araĢtırmacılar, Ta-hsia‟nın Grek kaynaklarında gôrünen 

Baktria memleketi olduğunu ileri sürmüĢlerdir (Hirth 1917: 97; Hulsewè 1979: 145, not 387; Gardiner-

Garden 1986: 66). 

102 Ta-hsia memleketinin nüfusu tüm memleketlere gôre kalabalıktır. Ancak, Chang-ch‟ien 

memleketine geri dôndükten sonra (M. �. 126), Yüeh-chihler on ve yirmi bin ordusu ile Ta-hsia 

memleketine girmiĢlerdir. Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer alan bilgilere gôre, bu dônemdeki Yüeh-chihlerin 

aile sayısı yüzbin, nüfus sayısı dôrt yüz bin, asker sayısı ise yüz bindir (Pan-ku 1962: 3890). Ta-hsia 

ile Yüeh-chihlerin nüfusu eskisine gôre azalmıĢtır. �zellikle Ta-hsia memleketinde bir milyon nüfus 

değil, aksine iki memleketin toplam nüfusu bile ancak dôrt yüz bindir. Bu durumda Chang ch‟ien‟in 

raporunda veya Han Sül�lesi Tarihi‟nde yanlıĢlık olmalıdır. Sadece Yüeh-chihlerin nüfusunu vermiĢ, 

Ta-hsia‟nın nüfusunu vermemiĢ de olabilir. Ya da Yüeh-chihler Ta-hsia memleketine girdiğinde, Ta-

hsia halkı ya kaçmıĢ ya da ôldürülmüĢ olmalıdır. 

103 Han Sül�lesi Tarihi‟nde, Chien-shih Ģehri Ģeklinde yazılırken, (Pan-ku 1962: 3890), 

Sonraki Han Sül�lesi Tarihi‟nde ise Chang-ch‟en‟in raporundaki gibi Lan-shih Ģehri Ģeklinde 

yazılmaktadır (Fan-ye 1965: 2920). Bu yanlıĢlık Chien ile Lan karakterinin çok yakın olmasından 

dolayı istinsah yaparken ortaya çıkmıĢ olabilir. Batılı araĢtırmacılar bu Ģehir hakkında farklı gôrüĢleri 

savunmuĢlardır. Fakat, bu Ģehrin Ta-hsia memleketinin baĢkenti olduğuna dayanarak bu Ģehrin 

Baktria (Belh) olduğunu iddia edenlerin sayısı çoktur (Hulsewè 1979: 119, not 278). Lin Meicun, D. 

Schlumberger‟in Baktria memleketinin baĢkentinde yaptığı arkeoloji araĢtırmamasına dayanarak, 

Baktria kentinin Mezar-i ġerif Ģehrinin yirmi üç kilometre batısında bulunan Bala Hissar olduğunu ileri 

sürürken, Lan-shih‟in bir dônem kullanılan Alexsander adından geldiğini idida etmiĢtir (Lin Meicun 

1995: 269). 

104 Shih-chi‟de açıklaması yer alan Sung Sül�lesi (420-479) tarihçisi P‟ei-yin, Hsü-kuang 

(352-425)‟ın fikrine dayanarak, Shen-tu  kelimesindeki Shen karakterini Ch‟ien (Kan) Ģeklinde 
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okunduğunu ileri sürmüĢtür. T‟ang Sül�lesi tarihçisi Ssu-ma chen (713-742), Meng-k‟ang (180-260)‟ın 

fikrine dayanarak, Shen-tu‟nun T‟ian-chu olduğunu izah etmiĢtir (Ssu-ma ch‟ien 1975: 3164, not 1). E. 

G. Pulleyblank (1962: 108, 117) Shen-tu‟nun ġiin-dok; T‟ian-chu, then-ciuk (tok) Ģeklinde okunması 

gerektiğini ve �incenin değiĢik dônemde Hindistan‟a verilen adı olduğunu ortaya koymuĢtur. Sonraki 

Han Sül�lesi (25-220) Tarihi‟nde yer alan bilgilere gôre, “T‟ian-chu memleketinin diğer adı Shen-

tu‟dur” (Fan-ye 1965: 2921). Hsüan-tsang‟ın seyahatnamesinde: “T‟ian-chu adı hakkında tartıĢmalar 

bulunmaktadır, eskiden Shen-tu veya Hsien-tuo olarak okunuyordu, Ģu anda doğru okunuĢu Yin-

tu‟dur” diye kaydedilmiĢtir (Chi-hsien-lin 1995: 161). Yin-tu kelimesi bugüne kadar h�l� 

kullanılmaktadır. Fakat, T‟ang Sül�lesi tarihçisi Yen shih-ku (581-645), Han Sül�lesi Tarihi‟nde yer 

alan Chüan-tu memleketini, Shen-tu veya T‟ian-chu adıyla aynı olduğunu, sadece okunuĢ 

farklılığından kaynaklandığını ortaya koymuĢtur (Pan-ku 1962: 3884, not 1). Han Sül�lesi Tarihi‟ndeki 

kayıda gôre, Chüan-tu memleketi, Ts‟ung-ling (Pamir) dağının yanında olup, kuzeyi Vusunlarla hem 

huduttur (Pan-ku 1962: 3897). Bu kayıda gôre Chüan-tu, Hindistan‟a uzak olduğu anlaĢılmaktadır. 

Shen-tu veya T‟ian-chu ile ilgili ayrıntılı bilgiler Sonraki Han Sül�lesi Tarihi ve Shih-chi‟de yer alan 

açıklamalarda yer almaktadır (Fan-ye 1965: 2921-2922; Ssu-ma ch‟ien 1975: 3165, not 1).  
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Vusunlar / Prof. Dr. Sergei Yatsenko [s.776-781] 

 

Rusya BeĢeri Bilimer Akademisi Sanat Tarihi / Rusya 

Etnik Tarihi 

Vusunların vatanı doğuda, �in‟in Doğu Türkistan eyaletinde, ôzellikle Turfan vahası bôlgesinde 

yerleĢmiĢtir. Burada eski Vusunların gôçe kadarki dônemine iliĢkin ônemli bilgiler veren Alagau 

mezarlığı araĢtırılmıĢtır.1 Onlar burada Hunlar (�in kaynaklarında Hsiung-nu) tarafından mağlup 

edilmiĢ ve M.S. 160 yılında batıya gôç etmiĢlerdir.2 Bazı dilbilimcilere gôre �ince “Wu-sun” kelimesi 

Yunan-Roma kaynaklarındaki “Asians” kelimesiyle aynı anlama geliyor (M.�. II. yüzyılın sonlarında 

sonuncular Hellinistic Graeco-Bactrian krallığının dağıtılmasına katılmıĢlar. Bundan sonra “As‟lar 

Toharların sahipleri oldular.” Toharlar aynı dônemde Batı �in‟den gelen Yüeçilerin bir koluydu: 

Strabon, Pompeus Trogus).  

Bazı bilim adamları Vusunların Türkdilli, bazıları ise Ġrandilli olduğunu kabul etmektedir. Avrupa 

Ġrandilli Alanların-As‟ların kôkeninin Vusunlara bağlanması ikinci ihtimali kuvvetlendirmektedir. �in 

kaynakları (Han-shu, 95) ise onların giysileri ve gelenekleriyle yerli Ġran dilli Sak (Hiu-siung) 

kabilelerine daha yakın olduğunu belirtmektedirler. Vusunlar, Han-shu‟nun anlattıklarına gôre Ġrandilli 

Soğudlulara yakın olmuĢlar. Onların kızıl sakalı ve mavi gôzleri vardı. Arkeolojik kaynaklara 

dayanarak bunların tipik beyaz ırka mensup olduğunu sôyleyebiliriz. Sadece nüfusun %10‟unda 

Moğol ırkı karıĢımı bulunuyordu. KomĢu Hunlarla uzun süre bir arada yaĢamaları sonucu onların 

birçok geleneklerini benimsemiĢlerdi. 

Vusun devletinin yıkılmasından sonra eski gelenekler daha sonralar kentsel yaĢam tarzında, 

kôkene iliĢkin rivayetlerde ve bozkır destanlarında korunup saklanmıĢtır. Vusun bôlgesinin adı �in 

kaynaklarında daha sonraki dônemlerde de geçmektedir. Bu dônemde bôlge çoktan Türklerin 

egemenliği altına girmiĢti (M.S. 938). Vusun adı daha sonralar bu bôlgede gôçebe hayat sürdüren 

Kazak kabilelerinden Uisyn‟ların (Uysun) adında da varlığını devam ettirmiĢtir. 

Siyasi Tarihi 

�in transkripsiyonunda adı Wu-sun/Hu-sung olarak geçen büyük devlet M.�. II. yüzyılın 

ortalarında Ģimdiki Kazakistan‟ın güneyinde, yani Vusunların yeni vatanında ortaya çıkmıĢtır. Onun 

merkezi BalkaĢ gôlünden güneye doğru ve kısmen de �in‟in Cungarya bôlgesinin topraklarını 

kapsıyordu.3 Vusunlar, M.S. V. yüzyıla kadar varlığını sürdüren (yani 5.5 asırdan fazla) ve Ġpek 

Yolunun hatları üzerinde ônemli bir konuma sahip olan hayli uzun ômürlü bir devlet kurmuĢlar. 

Dahası, Ġpek Yolu ônemli ôlçüde �in ve Vusun ittifakının oluĢması sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

Batıya gôç etmeden ônce Vusunlar uzun süre Hunlara haraç ôdemiĢler. Ancak I. Büyük k‟un-mo 

dôneminde, onlar vasallarını bir araya toplayarak haraç ôdememe konusunda anlaĢtılar. Bu, onların 
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yenilmesine ve gôç etmesine neden oldu. 

�lke nüfusunun büyük çoğunluğunu bir asırdan fazla güçlü Hunların egemenliği altında bulunan 

ve onlara haraç ôdeyen gôçebeler oluĢturuyordu. Ġlk Rus sinologu papaz ve misyoner N. Y. Biçurin 

(Yakinef) (1777-1853) tarafından toplanmıĢ �in Han-shu, Hou Han-shu, Chih chi vakayinameleri bu 

devletin tarihinin araĢtırılmasında büyük ôneme sahiptirler.4 Son dônemlerde �in kaynakları 

üzerinden bu konuyu Y. A. Zuyev ve L. A. Borovkova araĢtırmıĢtır. 

M.�. II-I yüzyıllarda Vusun Batı Türkistan‟da en büyük devlet, �in tarihçilerinin tabirince “güçlü 

devlet” olmuĢtur. Bu devlet birkaç asır Hunlara ve K‟ang-chülere karĢı �in‟in istikrarlı bir müttefiki 

olmuĢtur. O, büyük ve “savaĢlarda cesur olan bir orduya” sahipti (gerektiğinde ordudaki asker sayısı 

188.000‟e çıkarılabiliyordu). Bu ittifak M.�. 107 yılında hanedanlar arasındaki nikahla daha da 

pekiĢtirildi. Vusunlar Yedisu bôlgesine geldiklerinde burada eski nüfusun, yani yerli Sakların bir kısmı 

yaĢamaktaydı. Ayrıca, Vusunların geliĢinden hemen ônce (Vusunlar gibi Hunların egemenliğinden 

kaçan) Yüeçi kabilesinin bir bôlümü buraya yerleĢmiĢti. Her iki halk yeni devletin tebaası oldular. Ne 

yazık ki, biz Vusunların tarihinin sadece M.�. 125 yılından (�in diplomatı ve batıya giden ilk ünlü 

seyyah Chang Ch‟ien bu ülkeye geldiğinde) M.�. 3 yılına (Pi-kuang-chi K‟ang-chü‟ye gôç ettiğinde) 

kadar olan küçük bir kesitini ve sadece �in tarihçilerinin verdiği bilgiler sayesinde biliyoruz. 

Varlığının ilk yüzyıllarında bu ülkenin tek kenti, TiyanĢan dağlarının eteğindeki tepelik bôlgede 

yerleĢen baĢkent Ch‟ih-ku (Kırmızı Vadinin Kenti) idi (bu kent, muhtemelen, ya Issık-kul gôlünün 

güneydoğu bôlgesinde, ya da Ġli nehrinin sol sahilinde yerleĢmiĢtir). Daha sonraki dônemde (M.S. IV. 

yy.), Hsien-pi ile savaĢan k‟un-mi‟nin konağı çok daha doğuda, Hangai dağlarında bulunuyordu. 

M.�. II-I. yüzyıllarda �in, Vusunlar konusunda faal diplomasi yürütmeye baĢladı. �inliler, 

Vusunların “�in mallarına düĢkün olduklarını” çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden, onların soylularına çok 

büyük miktarda ipek, zanaatkarlık ürünleri ve güzel çadırlar hediye ettiler. Bazen komĢu �in soyluları 

(ôrneğin, prens Hou-mo-ni) altın heykeller de hediye ediyorlardı. 

Chang Ch‟ien Vusun kralının daveti üzerine M.�. 115 yılında ikinci kez Vusun‟u ziyaret etti. Ġlk 

ziyareti sırasında, devlet konseyi üyesi soylular �in‟in, Hunlara savaĢ ilan etmek ve bir müttefik olarak 

�in sınırlarına daha yakın olmak için doğuya, yani vatanlarına geri dônmek ônerilerini geri 

çevirmiĢlerdi. Ancak, daha sora ülkede parçalanma baĢladı. �in elçiliklerinden hediyeler artık 

gelmiyordu (artık batıya daha güneydeki yoldan gidiyorlardı). Hunlar ile istikrarlı bir barıĢ ise bir türlü 

sağlanamıyordu. Bu yüzden, yaĢlı Lien-gao-mi k‟un-mo kendisi �in prensesi ile evlenme teklifi ile 

�in‟e elçi gônderdi. Ġmparator buna izin verdi ve onun akrabalarından biri K‟un-monun hareminde 

Ġkinci Hatun oldu (Chih chi. 123). Onunla birlikte hizmetçi, memur ve zanaatkarlardan oluĢan yüzlerce 

maiyeti de ülkeye geldi. (Sonraki kral Un-kui-mi evlenmek amacıyla M.�. 64 yılında �in‟e 300 kiĢiden 

oluĢan bir heyet gônderdi ve Ġmparator saray mensuplarının itirazına rağmen onu �in prensesi ile 

evlendirdi). 

Prenses Vusun‟a M.�. 107 yılında geldi; fakat sadece Ġkinci Hatun oldu. Zira, Birinci Hatun Hun 



  1207 

shan-yü‟sünün kızıydı. Bu yüzden, k‟un-mo onun yanına sadece 3 ayda bir gidiyordu ve prenses 

vatanından uzaktaki gurbet hayatına iliĢkin gamlı Ģiirler yazarak avunuyordu. Bununla birlikte, �inli 

hatun kralın kendisi ve �yanları için ziyafetler düzenliyor ve her defasında onlara kendisiyle getirdiği 

büyük miktardaki �in mallarından hediyeler veriyordu. O, muhtemelen �in mimarisi geleneklerine 

gôre inĢa edilmiĢ sarayda yaĢıyordu. 

M.�. I. yüzyılın 80‟li yıllarında prenses, Hunların saldırısını ônlemek için �in‟den askeri yardım 

sağlanması ricasında bulundu. Zira, Hunlar �in‟le iliĢkileri derhal kesmek talebi ile elçiler gôndermiĢti. 

Sonuçta, Ġmparator M.�. 72 yılında 150.000 süvariden oluĢan büyük bir ordu ayırdı. Vusunların 

ordusuna �in‟in danıĢmanları gônderildi. Bu savaĢta Vusunların Hunlara karĢı gerçekleĢtirdikleri 

askeri harek�tlar çok baĢarılı oldu. �ok sayıda esir, çok miktarda büyükbaĢ hayvan, en ônemlisi-

Shan-yünün birkaç akrabası ele geçirildi. M.�. 69 yılında K‟un-mi bir oğlunu Yarkend‟e yônetici olarak 

tayin etti ve kızlarından birini de Kuça prensiyle evlendirdi. 

Ancak çok geçmeden, �in prensesi ile �in danıĢmanının entrikası sonucu K‟un-mi‟ye suikast 

düzenlendi; fakat baĢarısız oldu. Ortaya çıkan ihtilaf nedeniyle �in istikrarı korumak için Vusun‟a 

15.000 kiĢilik ordu gôndermek zorunda kaldı. Ġstenilen sonuca ulaĢılamayınca Ch‟ih-ku‟nun 

baĢkentinde istikrarı sağlamak amacıyla askeri yerleĢimcilerden oluĢan 3 tim yerleĢtirildi. SavaĢan 

prenslerin toprakları arasında ise sınır taĢları koyuldu. Onlara, yetkilerinin onaylanmasına iliĢkin 

Ġmparator tarafından erguvani renkli kurdeleli altın mühürler verildi. Birinci �in prensesine vatana 

dônme izni verildi. 

Tsi-Li-mi k‟un-mi (M.�. 45-14) yônetimi dôneminde devlet altın dônemini yaĢamıĢtı. Han-

shu‟nun yazdığına gôre o, “iktidarı sıkı bir Ģekilde elinde tutuyordu” ve Vusun‟da “derin bir huzur ve 

barıĢ hakimdi.” Bunda �in‟in askeri yardımının da etkisi vardı. Fakat, taht-tacın muhtemel varisleri 

arasındaki çatıĢmalar tamamen sona ermedi. �inliler de çoğu zaman bu savaĢlarda hakemlik 

yapıyorlardı. Aslında Vusun‟da �in yanlıları ve Hunlarla barıĢ yapılması tarfatarları arasında bir 

mücadele sürüyordu. �nceki K‟un-mi‟nin ôldürülmesine iĢtirak etmiĢ Pi-kuang-chi, �in‟li feodalin 

kendisini cezalandıracağı endiĢesiyle M.�. 11 yılında 80.000 yandaĢıyla birlikte ülkeyi terk ederek 

iktidar mücadelesinde destek almak amacıyla komĢu K‟ang-chü‟ye yerleĢti. M.�. 3 yılında Pi-kuang-

chi güçlenerek diğer iki prensi sıkıĢtırmaya baĢladı ve �inli feodal tarafından ôldürüldü. Vusun‟un 

politik yaĢamına iliĢkin bilgilerimiz burada sona ermektedir. 

Vusun‟un geleneksel olarak üç kısma ayrılması (her birinin kendi ordusu vardı), �in‟in ve 

Hunların sürekli devam eden politik entrikaları, haremde çok sayıda erkek çocuklarının doğması M.�. 

64 yılından baĢlayarak devamlı iç çatıĢmalara ve sonuçta devletin ikiye parçalanmasına getirip 

çıkardı. Bu, kendi müttefiklerinin askeri gücünü koruyup sağlamak isteyen �inliler için devamlı 

sorunlara neden oldu. (“Ġmparator sarayı büyük kaygılar içindeydi ve bir yıl bile huzurla geçmedi”: 

Han-shu. 95). 

Biz M.S. V-VI. yüzyıllarda Vusun‟un yıkılmasının nedenlerine iliĢkin çok az bilgiye sahibiz. 
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Muhtemelen, iç parçalanmalar ve Hionitler ve Eftalitler gibi yeni gôçebelerin saldırıları Vusun‟un 

yıkılmasına getirip çıkarmıĢtır. Son Vusun elçisi �ine M.S. 436 yılında gitmiĢtir. 

Ekonomisi ve  

YaĢam ġekli5 

Vusun ülkesi TiyanĢan ve Tanrı dağları eteklerindeki güzel otlakların yanı sıra BalkaĢ gôlü 

bôlgesindeki (Yedisu) bozkır otlaklarından oluĢuyordu. Dağ ormanlarında çok sayıda meĢe (TiyanĢan 

çamı) bulunuyordu. Kaplandan suda yüzen kuĢlara kadar çeĢitli kuĢ ve hayvanlarla zengin olan sık 

ormanlar ve kamıĢlıklar ırmaklar boyunca uzuyordu. �inli yazarlara gôre, burası yağmur ve kar 

yağıĢının bol olduğu çok nemli iklime sahiptir. Ġlkel usulle çiftçilikle uğraĢmak için dağ etekleri son 

derece müsaitti. Zira, dağlardaki su kaynaklarından suyu basit arklarla yamaç boyunca yôneltmek 

mümkündü. Hatta yer altındaki sulardan kaynaklanan doğal nem de yetiyordu. Tüm bunlar 

mevsimlere gôre gôç eden Vusunlarda yarı gôçebe ekonominin oluĢumuna neden olmuĢtur. 

Muhtemelen, toprağın ortak mülkiyette bulunmasına rağmen, belli durumlarda sulanan toprakların 

pahalı bôlümü ôzel Ģahıslara mensuptu. Hayvanlar da ôzel mülkiyette bulunuyordu. 

Safkan atlar yüce boylu, kocaman, büyük baĢlı olup, yeleleri kesiliyordu. Vusunların sürülerinde 

koyunların (sayıları en çok olan) ve atların (zenginlik ôlçütü olan) dıĢında çok sayıda inek, eĢek, katır, 

keçiler ve develer de bulunuyordu. Yüklerin taĢınması için eĢekler gerekiyordu. M.�. 72 yılında 

Hunlardan getirilen 700.000 hayvan arasında eĢeklerin ôzellikle vurgulanması bir tesadüf değildi. 

Tarım havzasına sınırda bulunan Yedisu‟nun batısındaki bôlgelerde büyükbaĢ hayvanların sayı daha 

fazladır. Yazın sürüleri dağlardaki otlaklara çıkarıyorlardı. Otlaklardan kullanım için Hükümdar ôzel 

vergi alıyordu. Hayvanlara (küçük değerli eĢyalarda olduğu gibi) ôzel damga-aile mührü vuruluyordu. 

Kısa bir süre sonra Vusun‟da arpa ve akdarı ekilmesi nedeniyle sulama ve çapa çiftçiliği, 

bağcılık ortaya çıkmıĢ, “Ģehirle ve Ģehir civarı kasabalar” meydana gelmiĢtir.6 Henüz M.�. I. yüzyılın 

baĢlarında kraliçe Ģehre yakın bôlgelerde yaĢayan yerleĢik güçlü feodallere baĢkent civarında 

topraklar hediye etmiĢtir. Toprağı çapalarla iĢliyor, ürünü tunç oraklarla topluyor ve buğdayı taĢ 

levhalar üzerinde dôvüyorlardı. Sebze, kavun ve karpuz yetiĢtirilen ve yüzôlçümü 150 metrekareye 

kadar olan sulanan küçük araziler vardı. Tarım arazileri, genelde, kanallar aracılığıyla dağlardan 

suyun kolaylıkla getirilebileceği yerlerdeydi. Aynı zamanda �inlilerin ôzellikle vurguladığı bağcılık da 

mevcuttu. 

Küçük mevsimlik (kıĢlık) kasabalarda dik dôrtgen Ģekilli çiğ tuğladan ve levha taĢlardan yapılmıĢ 

kil dôĢemeli tek odalı evler vardı. Bu tür dôrt-beĢ tane aile evi kıĢlağı oluĢturuyordu. Bunun hemen 

yakınında mezarlık bulunuyordu. Aktas kasabasında evler dôrt odadan (içinde kare Ģekilli taĢ ocağı 

bulunan) ve birkaç müĢtemilattan oluĢuyordu. Evin merkezinde, ocağı bulunan 126 metre karelik 

salonla birleĢik kare Ģekilli oda bulunuyordu. Tüm bôlümler birbiriyle bağlantılıydı. Odalarda ocağın 

çevresinde yiyecek dolu kaplar ve taĢ el değirmenleri bulunuyordu. 
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Sosyal Yapı7 

Kral (k‟un-mi/k‟un-mo) bu unvanı (ikinci en eski Ģekli) eski hükümdarın adından alıyordu. Kral 

baĢkentinde keçe çadırda yaĢıyor, süt ve etle besleniyordu. O, büyük Ģahsi mülklere-otlaklara 

(muhtemelen kıĢlık) sahipti. Bu otlaklara diğer Ģahısların hayvanlarının girmesi onun iznine bağlıydı. 

Daha ilk hükümdarlardan birisi kendi topraklarında hayvanların otlatılması için bedel talep etmiĢtir. 

K‟un-mi‟nin güvenliği 10.000 muhafız tarafından sağlanıyordu. Onun haremi vardı. Soylu bir gelin için 

baĢlık parası olarak k‟un-mi 1000 at ve 1000 katır vermiĢti. K‟un-mi yabancı diplomatları Hun kralı 

(ġanyü) gibi tantanalı bir Ģekilde kabul ediyordu. Han-shu‟nun verdiği bilgiye gôre, Ġmparatora tabi 

olma konusunda �in elçisinin getirdiği talebi geri çevirmiĢ ve sadece bir saygı gôstergesi olarak 

elçinin bizzat kendisine baĢ eğmiĢtir. YaĢlanan hükümdar cinsel ve savaĢ yeteneklerini kaybetmesi 

nedeniyle toplum içindeki saygınlığını kaybediyor, yônetim gücü azalıyordu. Tahtın varisini ôzel hoca 

eğitiyordu. 

Ġktidardaki sülalenin ortaya çıkmasına iliĢkin bir rivayet mevcuttur. Bu rivayete gôre Vusunların 

ilk büyük hükümdarı çocukken babası Hunlar tarafından ôldürüldükten sonra bozkıra bırakılmıĢ ve diĢi 

bir kurt tarafından emzirilmiĢtir. KuĢlar da ona yiyecek getirmiĢler. Bu çocuğu bir ruh zannetmeye 

baĢlamıĢlar. Daha sonra onu Hunların kralı (ġan-yü) eğitmiĢtir (Chih chi. 123). Bu rivayetle eski 

Türklerin kôkene iliĢkin rivayetleri arasında ortak unsurlar bulunmaktadır (düĢmanların hücumu, 

çocuğun hayatta kalması, diĢi kurt tarafından emzirilmesi); fakat ônemli farklılıklar da vardır. 

Devlet k‟un-mi‟nin oğulları tarafından yônetilen üç eyalete bôlünüyordu. K‟un-mi bunları sıkı 

denetim altında tutuyordu. Büyük bir savaĢ çıkması durumunda ordunun yarısını Vusunlar 

oluĢturuyordu. Sefere k‟un-mi‟nin kendisi ônderlik ediyordu. 

Yônetim iĢlerinde K‟un-mi‟ye 15 üst düzey yônetici yardım ediyordu. Bunların birisi hükümete 

baĢkanlık ediyordu (K‟un-mi‟nin oğullarından birisi). K‟un-mi gibi onun da daimi ôzel ordusu (10.000 

süvari) vardı. Onun dıĢında Konseye değiĢik rütbelerden sekiz kiĢi daha dahildi. Bunlardan birisi 

muhtemelen K‟un-mi‟nin ôzel sekreteriydi. Diğeri Hunlarla sınırı oluĢturan bôlgeye atanıyordu. �nemli 

sorunların hallinde kral üst düzey yôneticilerin gôrüĢlerini dikkate almak ve onların isteklerine karĢı 

gelmemek zorundaydı. Onların gôrevleri Hunlarda olduğu gibi sağlara ve sollara ayrılıyordu. 

Yôneticilerin yüksek statüsünün sembolü, altından veya bronzdan yapılan ve kemere takılan ôzel 

damgaydı. 

Soyluların yeni K‟un-mi seçme ve ona unvanlar verme hakkı vardı. Soylular safkan at sürüleriyle 

ôvünüyorlardı. Onların her birine 4000-5000 kadar ata sahip olmaya müsaade ediliyordu. �inliler bu 

hayvanları elde etmek için ôzel askeri seferler düzenliyor (ôrneğin, komĢu Fergana‟ya) ve bunları “kan 

terleyen sema atları” olarak adlandırıyorlardı. Soylular �in elçilerinin hediyelerinden ôzellikle de ipek 

ürünlerinden pay alıyorlardı. Soyluların türbelerinin yüksekliği 8-12 m., çapı ise 50-80 m. oluyordu. 

Bunların her birinde genelde 2-3 erkek ve kadın mezarı bulunuyordu. 

�in kaynakları soyluların yanı sıra zengin kiĢilerden de bahsetmektedir. Bunlar muhtemelen 
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birkaç yüz ata sahip olma izni bulunan kiĢilerdi. Bu zümreden olanların türbelerinin yüksekliği 1 m., 

çapı ise 15-20 m. oluyordu. Mezara 3-4 kap, demir kılıç ve hançerler, demir ok uçlukları ve yaylar, 

bronz veya altından yapılmıĢ giysi aksesuarları konuluyordu. Genelde M.�. I. yüzyılda Vusun Devleti 

daimi profesyonel ordu kurdu. Bu ordunun birlikleri sadece baĢkentte değil, eyaletlerin merkezlerinde 

ve sınırda da bulunduruluyordu. Ordu sadece süvarilerden oluĢuyordu. Büyük savaĢ çıkması 

durumunda (M.�. 72 yılında Hunlarla olan savaĢ gibi) Vusun Devleti �inlilerle birlikte hareket 

ediyordu. �inliler de savaĢa her birinde 30.000 süvari bulunan birkaç birlik gônderiyordu. 

Rütbesiz gôçebelerin barıĢ dônemlerinde silah bulundurması yasaklanmıĢtı. �ünkü kral onların 

ayaklanmasından korkuyordu. Bazen bunların mezarlarında da damgalara rastlanılmaktır. Ancak bu 

damgalar kilden yapılmıĢtır. Bunları Vusun‟da en yaygın olan 30-50 sm yüksekliğinde ve 5-10 m. 

çapındaki türbelerde gômüyorlardı.8 Bunların daha sonraki dônemlere ait mezarlarında gittikçe daha 

çok kaba rastlanmaktadır (ôzellikle, Tarım Havzasıyla komĢu bôlgeler için karakteriktir). Rütbesiz 

gôçebeler sade bir avam kitle değildiler. �in kaynakları M.�. I. yüzyılın 50-40‟lı yıllarında halkın 

hükümdar Ni-mi‟nin istibdadına karĢı hoĢnutsuzluğundan bahsediyor. Bir çokları ona tabi olmaktan 

imtina ederek hoĢnutsuzluklarını sôzle dile getirmiĢ ve onun ülkesini terk etmiĢlerdi. 

�ok sayıda esir kôleler bulunmaktaydı (ôrneğin, sadec k‟un-mi‟nin Hunlar üzerine seferi zamanı 

40.000 kiĢi esir alınmıĢtır). Onlar genelde soyluların hizmetçisi oluyordu. Onların bir kısmı ise 

muhtemelen tarımda ve zanaatkarlıkta çalıĢtırılıyorlardı. 

Din 

Ne yazık ki, �in tarihçileri Vusunların dini konusunda hiç bir bilgi vermemiĢler. Mezar yapılarına 

gôre, bazı dini gôrüĢlere iliĢkin fikir yürütülebilir. 

Soylu bir kadının Alma-Ata civarında Kargali dağ geçidinde 2300 m. yükseklikte tesadüfen 

bulunmuĢ mezarı büyük ônem taĢımaktadır. Muhtemelen bu, bir gizli mezar olmuĢtur. Altın taç 

üzerindeki resimler birçok araĢtırmacıların dikkatini çekmiĢtir. Bu resimler baĢından beri A. N. 

BarnĢtam tarafından kadının bir Ģaman olmasına bağlanmıĢtır. Hatta bu kadının katıldığı ayinlerin 

Yunan Dionysos dramlarına benzediği ihtimali ortaya atılmıĢtır.9 Ancak gerçeği sôylemek gerekirse, 

Vusunlarda ġamanizmin ya da benzer dramların mevcut olduğunun kesin bir kanıtı yoktur. 

Zanaat 

Vusunlar kilden çômlek ve kalıp usulüyle (kumla doldurulmuĢ kumaĢ kalıp yardımıyla) kaplar 

hazırlıyorlardı. Bu kaplar helezon veya “dalların” yatay sıraları Ģeklinde yazı desenleriyle süslenmiĢtir. 

Kil kapların esas türleri yarı küresel kaseler, armut Ģekilli sürahiler, kalın duvarlı kazanlardır. Zaman 

zaman silindir Ģekilli küçük kaplar ve günümüzdeki kulplu ve ağızlıklı çaydanlıklara benzeyen kaplar 

da kullanılmıĢtır. Kapların çoğu gôçebe yaĢamı açısından elveriĢli olan yuvarlak dip kısmına sahiptir. 

Ağaç kapların da kullanıldığı bilinmektedir (beyaz kayın ağacından oyularak yapılmıĢ kadehler ve 

ayaklı masalar). Soyluların tahta sandıkları kısmen demir Ģeritlerle kaplanıyordu. Metalürji bir hayli 
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geliĢmiĢtir. ĠĢ aletleri ve silahlar dıĢında bronz altarlar (bunlara diğer bronz ayin mamulleriyle birlikte 

eski tapınakların bulunduğu yerlerde rastlanmaktadır),10 üzerinde kuĢ resimleri bulunan mil tokalar 

sanatsal açıdan çok ilgi çekicidirler. �rgü iĢinde 4 deliği bulunan kemik levha Ģeklinde basit aletler 

kullanılıyordu. Vusunlarda kumaĢlar çok basit Ģekilde ôrülüyordu. 

Sanat 

Vusunların kültürüne iliĢkin henüz çok az bilginin olmasına rağmen bu kültür gerek Avrupa 

gôçebelerini, gerekse de Asya‟daki gôçebe komĢularını etkilemiĢtir ve dikkatle incelenmesi gerekir. 

Vusunların musalla taĢı benzeri ôlülerin yatırıldığı taĢ yüzeyleri eski Sakalarınkinden farklı 

olarak, kesiği kare Ģekilli olan ayaklık/altlık ve kare Ģekilli masaüstü levhadan oluĢuyordu. Bunların 

dizaynında �in bronz sanatı stilinin ve desenlerinin etkileri hissedilmektedir. Masaüstü levhalardan 

birinin üzerinde 4 adet kanatlı panter, diğerinin kôĢelerinde kulelerdekine benzer merdiven Ģekilli diĢ 

gibi çıkıntı bulunmaktadır. Ayaklık ise çok ince geometrik desenlerle süslenmiĢtir. Vusunların 

vatanında, Turfan vahası yakınlarında Alagou‟daki türbede de benzer taĢlar bulunmuĢtur. Bunlardan 

birinin üzerinde ortada 2 adet kanatlı panter bulunuyor. Issık-Kul‟da bulunmuĢ taĢın “Atlant pozundaki” 

tanrıça figürleri Ģeklinde üç adet ayaklığı bulunuyor. Daha büyük olan baĢlar ilkel usulle dôkülmüĢ, 

küçük Ģekildeki el ve ayaklar orantısızdır. Bununla birlikte bacaklar ve saç düzümü gibi “mahrem 

yerleri” tamamen ôrten elbisenin ayrı ayrı detayları titizlikle iĢlenmiĢtir. 

Vusunlarda kuyumculuk sanatı yerel altın madenlerine dayanıyordu.11 Bu sanat ürünleri Alma-

Ata yakınlarında Kargalı geçidinde bulunmuĢ soylu kadın mezarı (M.�. II-I. yy.) sayesinde ortaya 

çıkmıĢtır. Burada yaklaĢık 300 altın eĢya içinde yerli “altın-turkuvaz hayvan stilinde” birkaç mamul 

bulunmuĢtur. Bunların içinde büyük ve ôzgün olanı, 25x4.7 sm. ebadında, üzerinde çok sayıda firuze 

ve granit bulunan uzun dik dôrtgen Ģeklindeki ince iĢlenmiĢ taçtır (ġek. 1). Bazı figürlerin ikonografisi 

ve kısmen de onların tasvirindeki anlamlar (elinde dal tutmuĢ ve kanatlı kaplan, ejderha ve keçi gibi 

çeĢitli hayvanlara binmiĢ kanatlı yarı-insan ifritler tasvir edilmiĢtir) �in sanatına ôzgüdür. Muhtemelen 

eĢya yerlilerin sipariĢi üzerine �inli usta tarafından yapılmıĢtır.12 Ġfritin baĢı üzerinde kaz veya ôrdek 

tasvir edilmiĢtir. Ağaç ve çalılıklar ve bunlar arasında gizlenmiĢ hayvanlar fonunda fantastik süvariler 

tasvir edilmiĢtir. Resmin en ônemli unsuru Ġran motifi olan kantlı atın ôzel altlık üzerindeki figürleridir. 

Bu mamulün orta kısmı bulunamamıĢtır (sadece iki parçası bulunmuĢtur). Genelde bu eĢyanın taç 

olduğu düĢünülmektedir. Ancak Sarmatya‟dan bulunmuĢ benzerleri (ôzellikle Kobyokovo‟dan bulunan 

M.S. I. yy. ait ince iĢlemeli sarmal Ģekilli kolyede de birtakım yarı insan tasvirleri bulunmaktadır) bu 

eĢyanın sarmal Ģekilli kolye olduğunu sôylemeye imkan verir. 

Bu mezardaki kabartma rôlyef üzerine yapılmıĢ diğer “altın-turkuvaz hayvan stili” mamulleri 

kesinlikle yerli üretimdir ve ôzgün motiflere sahiptir (oturmuĢ deve figürü tasvir olunmuĢ yüzük, küçük 

bir insanı kemiren büyük bir fare tasvir olunmuĢ küpeler). Küpeler alacalı Ģekildeki çok sayıda eğreti 

taĢla süslenmiĢtir. Ġnsanın saç Ģekli, gôzleri ve onu ısıranı büyük farenin gôzleri kırmızı bir taĢ ile 

iĢlenmiĢtir. Mücadeleyi daha iyi Ģekilde anlatmak amacıyla usta her iki yaratığı perpendiküler 
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düzlemlerde vermiĢtir; farenin eğilmiĢ kuyruğu küpelerin kavisini oluĢturuyor. Son dôneme ait (Alakol 

gôlü bôlgesi) küpeler büyük halka üzerine sarılmıĢ ve altın “saç ôrgüsüyle” süslenmiĢ, sonu paralel 

yüzlü ile biten altın Ģeritten oluĢuyor (paralel yüzlünün yüzleri üçgen Ģeklindeki firuze taĢlarla 

kaplanmıĢtır). 

Tenlik hôyüğündeki diğer bir zengin kadın mezarından bulunmuĢ altın mamuller çok ilgi 

çekicidir. Giysiyi süsleyen levhalar üzerinde atını sola doğru koĢturan süvari tasvir edilmiĢtir. O kısa 

kaftan ve tozluk giymiĢ, üzerinde kısa kloĢ cepken vardır. Bu resmin batıda Sarmatya‟ya kadar Ġran 

dünyasında birçok ikonografik benzerleri bulunmaktadır. Altın saç tokası küre Ģeklinde uçluğu bulunan 

bir mildir. Genelde asil Vusunların giysilerinin kenarları çok sayıda altın levhalarla süsleniyordu. Bu 

levhalar değiĢik biçimlere sahiptir. Bunların üzerinde firuzeyle kaplanmıĢ gül rozeti, fidan veya grifon 

(eski mitolojide kartal baĢlı, aslan gôvdeli ve kanatlı hayali hayvan-A.A) baĢı resimlerine 

rastlanmaktadır. Levhaların kenarı boyunca buğday taneleri Ģeklinde çember vardır. Diğer yaygın 

motifler belli biçimlerdeki toynaklı hayvan kulakları, helezon, içinde Ģekilli çıkıntı bulunan çember, 

üzerinde çiçekleri olan dal ve keçi figürleridir. 

Daha ônceleri güneyde yerleĢen Bactirya‟daki motiflerin tekrar iĢlenmesi olan M.�. II-I. 

yüzyıllara ait insana benzer tasvirlere Betkaynar hôyüğünde de rastlanılmaktadır.13 �zellikle 

deseninin mezarın kil duvarlarının birinin ortasındaki herhangi bir mamulden alınmıĢ, baĢ giysisi 

bulunan alçak kabartmalı adam baĢı tasviri büyük ônem taĢımaktadır (ġek.2). Etli, dairevi hafif Moğol 

ırkı izi bulunan yüz tasvirinde yukarıya doğru çekilmiĢ kalın kaĢlı küçük gôzler ve ince sarkık bıyıklar 

ône çıkarılmıĢtır. GümüĢ yüzüğün altın levhası üzerinde Baktirya kralı Eucratides‟in (M.�. 171-145), 

muhtemelen altın bir madalyona dayanarak yapılmıĢ resmi bulunmaktadır. Resimde baĢ kısmı 

yandan, beden kısmı ônden verilmiĢtir. Hükümdar, elinde iki nilüfer çiçeği goncası tutmuĢtur. �st 

gômleği yerli desenlerle süslenmiĢtir. GeniĢ gôğsü ve omuzları, siperi acemice tutan ince elleri ile 

uyumludur. Büyük ağır çenesi bulunan etli yüzde ecdattan sadece düzgün ve büyük “Yunan” burnu 

kalmıĢtır. Bu mezardaki seramik kaplar Greko-Baktırya‟daki benzerlerine çok yakındır. 

Kısa bir süre ônce �in arkeologları Sincan‟da Kazakistan sınırlarına yakın bir yerde bulunan 

Boma hôyüğünde 2 soylu mezarı buldular. Bunlar erken ortaçağa ait olarak gôsterilmiĢtir. Ancak 

bunların daha ônceki dôneme-M.S. III-IV. yüzyıllara ait edilebileceği düĢünülmektedir. Burada altın ve 

akik taĢından fevkalade güzel kaplar, altınla süslenmiĢ silahlar bulunmuĢtur. EĢyaların çoğunda yakut 

eklemeler mevcuttur. Bu, Vusunların son dônemlerdeki sanatlarına iliĢkin fikir yürütmemize olanak 

sağlıyor. 

Günümüzde Yedisu‟nun çok sayıda taĢ kitabeleri bulunmuĢ ve neĢredilmiĢtir.14 Fakat bunlarda 

Vusun dônemine ait izlerin ortaya çıkarılması sorunu henüz çôzümlenememiĢtir. 

Vusun Abidelerinin  

AraĢtırılması Tarihi 
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Bu bôlgelerde arkeolojik araĢtırmalar XX. yüzyılın 30‟lu yıllarından itibaren Maddi Kültür Tarihi 

Enstitüsü‟nün (Leningrad/St. Petesburg) A. N. BernĢtam baĢkanlığındaki bir keĢif heyeti tarafından 

baĢlamıĢtır. Sonraki arkeolojik kazılar ve elde edilen maddi kaynakların analizinde K. A. AkiĢev faal 

rol oynamıĢtır. Yedisu kitabeleri A. N. MaryaĢev ve P. Ġ. Marikovski tarafından araĢtırılmıĢtır. 

Günümüzde Vusun kültürünün araĢtırıldığı esas merkez Kazakistan Cumhuriyeti Arkeoloji 

Enstitüsü‟dür. Vusun kültürünün derin bir Ģekilde ôğrenilmesine henüz yeni baĢlanılmıĢtır. Yedisu‟nun 

eskiçağa ait harabelerindeki (çoğu zaman erken ortaçağa ait üst tabakalar ôğrenilmiĢtir) Vusun 

tabakalarının ciddi bir Ģekilde araĢtırılması gerekmektedir. Kazakistan‟da uzun süredir devam eden 

ekonomik kriz bu araĢtırmaların yapılmasına engel oluĢturmaktadır. 
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Vusunlar / Doç. Dr. Ġlhami DurmuĢ [s.782-788] 

Gazi �niversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

GiriĢ 

Macaristan‟dan Mançurya‟ya kadar uzanan kuzey bozkırları, dünyanın ôzel bir bôlgesini 

meydana getirirler. Rusya ve Batı Sibirya‟daki bozkırlar tarım ve hayvancılık için çok uygundur. Fakat 

diğer alanlarda, ôzellikle Orta Asya ve iç kesimlerinde, bu bozkırlar, tarihe damgalarını vurmuĢ, konar-

gôçer hayat tarzını benimsemiĢ topluluklara yurt olmuĢtur.1 

Güney Asya‟yı kuzeyden ayıran büyük dağlar ve kuzey ormanları arasındaki bütün bôlge çok 

farklı tarihlere sahip bir zaman diliminde batı ve doğu olarak ikiye bôlünür.2 

Batı yarısı, Balkanlar ve Karpatlar arasındaki Macar Ovasından baĢlar. Romanya ve 

Bulgaristan‟ın bir parçasını oluĢturduğu bu bôlge, Kafkasya Dağları ve Urul ormanları arasından 

Güney ve Batı Rusya‟ya doğru uzanır. Buradan da Güney Sibirya ve Kazakistan bôlgesine, kuzey 

Ġran Platosuna, Pamir, Batı Tanrı Dağlarının meydana getirdiği bir dağ bariyerine, Baykal Gôlünün 

doğusuna ve DıĢ Moğolistan üzerindeki Altay Dağlarına doğru devam eder. Pamir‟in üzerindeki batı 

bôlümü tekrar iki bozkıra ayrılır; Tibet‟in kuzeyi ve Tanrı Dağlarının güneyine doğru uzanan güney 

bôlümü, Tarım havzası aracılığıyla kuzeybatı �in ve Moğolistan‟a doğru ve kuzey bôlümü kuzey Tanrı 

Dağları ve yine Moğolistan‟a uzanır. Moğalistan‟da birleĢen iki bôlüm buradan Ordos ile Gobi çôlü ve 

�in arasından güneye doğru devam ederek Doğu Altay Dağlarından Karanlık Dağlarına doğru 

Mançurya üzerinden devam eder. Doğu bôlümü daha yüksektir ve sert bir iklimi vardır, daha çok çôl 

içerir ve dağlardan ve �in‟in tarıma uygun topraklarından keskin çizgilerle ayrılır.3 Eski zamanlarda 

bôlgenin kuzeyi tamamen ormanlarla kaplanmıĢtır.4 

Konar-gôçer kavimlerin oluĢturdukları kültürlerin, ortaya çıkıĢı ve geliĢimleri de kuzeyin ormanlık 

coğrafyası ile güneyin yerleĢik kültür coğrafyası arasında ortaya çıkmıĢtır. Bir hayat tarzı olarak ortaya 

çıkan konar-gôçerlik, avcılık ve ziraat arasında geçen yarı yerleĢiklik olarak belirlenmiĢtir. �zellikle 

bazı durumlarda fazla ôzelliği olan ve uygun Ģartlarda toprağı iĢlemekten daha az iĢçiliğe ihtiyaç 

duyulan bir yaĢayıĢ biçimi olarak kendini gôstermiĢtir.5 

Konar-gôçer kavimlerin bozkırların doğusunda varlığı arkeolojik buluntular sayesinde 

aydınlatılabilmiĢtir. Sırasıyla Afanesyovo, Androhovo, Karasuk, Tagar ve TaĢtık kültürleriyle 

bozkırların doğusunda Konar-gôçer kültürlerin geliĢimi izlenebilmektedir.6 

Yazılı belgelerden de M.�. 3000 yılının ortalarında ġensi ve ġansi eyaletlerinin kuzey ve batı 

taraflarında Konar-gôçer kavimlerin yaĢadıkları ve �inlilerle iliĢkilerinin olduğu anlaĢılıyor.7 Buradan 

ġensi ve ġansi eyaletlerine gôçen �inlilerin Gobi çôlünün güney kıyı bôlgesi ve Kansu‟da Hiung-

nulara komĢu oldukları anlaĢılıyor. Eski Han hanedanı zamanına kadar �in eyaleti Kansu‟nun kuzeyi 

Hiung-nu ülkesinin esas noktası olarak ortaya çıkıyor.8 Hiung-nuların Hunlar olduğu anlaĢılıyor. Bu 
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yakınlığı Hiung-nu ve Hun adları gôstermekte ve Hunlar‟ın asıl gôrüldükleri çevre Hiung-nularınkiyle 

ôrtüĢmektedir.9 Bu konar-gôçer Hunlar‟dan baĢka �in‟in kuzey batı bôlgelerinde tarih sahnesine 

çıkan ônemli konar-gôçer kavimlerden biri olarak da Vusunlar tarih sahnesine çıkıyorlar.10 

Tarih Sahnesine �ıktıkları ve Yayıldıkları Coğrafya 

Vusunlar ve Yüe-çiler baĢlangıçta T‟un-huang‟la K‟i-lien arasında bulunuyorlardı. Han 

Dônemi‟nde (M.�. 206-M.S. 220) T‟un-huang çevresi Ģimdiki Sa-çu eyaletine uyuyor. K‟i-lien ise Nan-

Ģan civarındaydı. Bôylece her iki ırkın en eski ülkeleri T‟un-huang‟ın doğu ve K‟i-lien‟in batısındaki 

düzlüklerdi.11 

Vusunlar isimlerinin ilk çıktığı dônemde Kansu‟nun güneyinde bulunan ve Tien-Ģan (Tanrı dağı) 

ile ôzdeĢleĢtirilemeyen K‟i-lien civarında bulunuyorlardı. Onlar Yüe-çiler ile Sa-çu ülkesinden 

Kansu‟nun doğu tarafına doğru yayılmıĢlardı. Bu her iki kavim hususi bir soydu. Onlar bu ülkede 

karıĢmamıĢ olarak oturuyorlardı. Kendilerinin hususi yerleĢim yerleri vardı. Yüe-çiler Kan-chu ve Su-

chu olarak isimlendirilen eyaletlerde oturuyorlardı. Buradan Yüe-çilerin T‟un-huang ve K‟i-lien 

arasındaki coğrafyanın doğu yarısında oturdukları anlaĢılıyor. Vusunlar ise, Yü-man geçidinden Su-

chu‟ya kadar otu bol bir coğrafyada bulunuyorlardı.12 Hun Ģanyüsü Mo-tun‟un �in Ġmparatoru Wen-

ti‟ye yazdığı mektupda bu yerleĢim düzeni belirtiliyor. O, batıda Yüe-çileri hakimiyeti altına alındıktan 

sonra Vusunlar ve diğer 26 topluluğu Hun adı altında toplamıĢtı.13 Batıya doğru yapılan bu askeri 

harekatta mücadelenin ônce Yüe-çilerle sonra Vusunlarla olduğu anlaĢılıyor. Bôylece bu seferin 

yerleĢime uygun olarak yapılmıĢ olduğu sıralamadan belirlenebiliyor. 

Bütün bilgileri bir araya getirdiğimizde Vusunların Hun akınına maruz kalmadan ônce yerlerini 

belirlemek mümkün olabiliyor. Buna gôre, batıda T‟un-huang‟ın batısındaki çôl halinde bulunan kuru 

arazi, güneyde T‟un-huang‟dan itibaren Binbuda tapınaklarının güneyindeki kum çôlü, Ta-shih 

nehrinin kaynaklarını oluĢturan sulak ve güneyde dikleĢen havza; Chong-mo Ch‟ih-chin‟den itibaren 

güney doğuya doğru dağ silsilesi etekleri boyunca Su-chou kuzeyde kalarak Kan-chou ırmağına 

kadar uzanan ve Richtlofen silsilesinin ucunda kuzeye doğru kabaran arazi Vusunların doğu sınırını 

oluĢturur. Burası bir nevi doğal sınır konumunda olup, Su-chu ile Kan-chu arasında bulunmaktadır. 

T‟un-huang civarı ve yakınındaki bozkırlar eskiden sulak olduğundan ve buralarda kuru dereler 

belirlendiğinden konar-gôçerlerin hayatı açısından ônem taĢıyordu.14 

Kuzey sınırını belirlemek ise imkansızdır. �ünkü ônceden sulak olan yerler günümüzde 

kurumuĢ durumdadır. Vusunların konar-gôçer bir kavim olması onları geniĢ bozkırlarda belirli bir yere 

yerleĢtirmeyi güçleĢtirir. Konar-gôçer kavimler zaman zaman bir ôlçüde birbiri içlerine de sokulabilirler. 

Ancak, konar-gôçer kavimlerde dağın çok büyük ônemi var. Yaylak, kıĢlak her konar-gôçer kavmin 

değiĢmez bir hayat tarzıdır. Bundan dolayı Nan-Ģan‟ın çok sulak etekleri konar-gôçerleri kendine hep 

çekmiĢtir.15 

Vusunlar konar-gôçer bir topluluk olduğundan bir takım sosyal, siyasi ve askeri geliĢmeler 

onların daha baĢka yerlere yayılmalarını da mümkün kılmıĢtır. Zaman içerisinde bir takım siyasi 
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geliĢmeler Vusunların ilk yurtlarından ayrılmalarını zorunlu hale getirmiĢtir. Bôyle bir zorunluluk Yüe-

çilerin Vusunlara saldırması ve onları yenmesi sonucunda ortaya çıkmıĢ, Vusunlar belirli bir süre 

Hunlara sığınarak, yaĢamak durumunda kalmıĢtır. Hunlar Yüe-çilerle yaptıkları savaĢta onları batıya 

sürmüĢler ve bundan sonra da Hunlar içerisinde güçlenen Vusunlar Yüe-çileri daha da batıya doğru 

sürmüĢler ve onların yerlerine oturmuĢlardır.16 

Yeni gôç hareketiyle birlikte Vusun ülkelerinin doğusunda Hunlar, güneyinde Türkistan Ģehirleri, 

batıda Ta-yüan ve kuzeybatıda K‟ong-kü yer alıyordu. Bôylece Vusunlar Isık Gôl ve civarında 

bulunuyorlardı.17 Tanrı dağları merkezli bir yayılım gôsteren Vusunlar günümüzde Urumçi 

çevresinden batıda Isık gôl ve çevresine, kuzeyde �ungarya bozkırlarına, güneyde Ģehirlere sahip 

ülkelere, yani tarım havzasının kuzeyinde bulunan KaraĢar, Kuça vb. kadar yayılmıĢlardır.18 Bu 

yayılmıĢ oldukları coğrafya konar-gôçer hayat için ônemli yeri olan otu bol otlaklarla doluydu ve 

yaylak-kıĢlak hayatı açısından da değer taĢımaktaydı. 

Vusunların yurtlarının belirlenmesinde Ta-yüan, K‟ang-kü gibi bilinen ve belirli coğrafi mıntıkalar, 

Türkistan Ģehirlerinin baĢladığı dağ etekleri bize kesin bir havaliyi gôsterebilir. Zira Ta-yüan Fergana, 

K‟ang-kü ise Sogdiana‟dır. Kuzey‟de ise sınır Isık Gôlü‟nü fazla aĢmamıĢ olabilir. �ünkü kuzeyde Ġli 

nehrinin kollarının içinden geçtiği yer yerleĢmeye çok uygun olmakla beraber Hunların arazisiydi. 

Hunlar burada bir Ġ-li beyliği kurmuĢlardı.19 

Vusunların doğu sınırı KaraĢar ve civarına kadar ulaĢıyordu. Urumçi, Turfan, KaraĢar -belki 

Kurla- hattının batısında kalan kısım Vusunların memleketiydi.20 Güneyde ise yukarıda belirttiğimiz 

üzere Tarım havzasının kuzeyinde bulunan Ģehirlere kadar sınırları uzuyordu. 

Siyasi Tarihleri 

Vusunların siyasi tarihleri diğer konar-gôçer kavimlerin tarihleriyle doğrudan bağlantılıdır. M.�. 

3. yüzyılın sonları M.�. 2. yüzyılın baĢlarında �in‟in kuzeyinde ve kuzeybatısında varlıklarını 

sürdüren, hem birbirleriyle hem de �inlilerle mücadele eden kavimlerin adı �in kaynaklarında 

geçmeye baĢlar. 

Konar-gôçer kavimler elbette M.�. 3. yüzyıldan ônce de aynı bôlgelerde bulunuyorlardı. 

�zellikle Hunların güçlenip, ortaya çıkmasından ônce, aynı soya sahip topluluklar varlıklarını 

sürdürüyorlardı. Bunlar için “Bin yıldan daha uzun zaman sürecinde devlette zaman zaman büyüme, 

zaman zaman küçülme oldu, fakat bôlündüler, parçalandılar,” denilmektedir.21 ġüphesiz devletin 

büyüyüp, geliĢme dônemlerinde çeĢitli topluluklar olmalıydı. Bu topluluklar �in için bir tehlike 

oluĢturmaya baĢlamıĢlardı. �zellikle M.�. 3. yüzyılın sonlarına doğru bu tehdit unsurları 

güçlenmiĢlerdi. �inliler bundan dolayı kuzeyde devamlı büyük bir ordu bulundurmayı ve bundan 

baĢka ônceden inĢa ettikleri sedleri yeniden onarmayı ve büyük bir sistem kurmayı kararlaĢtırmıĢlardı. 

Bu suretle M.�. 214 yılında büyük bir sed meydana getirilmiĢtir.22 Bu seddin yaptırılmıĢ olması 

mücadelenin boyutlarını gôstermek bakımından ônem taĢımaktadır.23 
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�in‟in kuzeyinde bulunan konar-gôçerler, yalnız meĢhur seddi yapan �inlilerle mücadele 

etmemiĢler, aynı zamanda birbirleriyle de mücadele etmiĢlerdir. Vusunların tarih sahnesine çıkıĢları 

da bu mücadelenin sonucunda gerçekleĢmiĢtir. 

Yazılı belgelerde Vusunlarla ilgili Ģu bilgiler yer almaktadır: “Vusun hükümdarının ismi Kun-mo 

(Kun-mi) idi. Kun-mo‟nun babası Nan-teu-mi idi. O eskiden Yüe-çiler ile K‟i-lien ve T‟un-huang 

arasında oturuyor ve küçük bir ülke arasında hüküm sürüyordu. Yüe-çiler Nan-teumi‟ye saldırdılar, 

onu ôldürdüler ve ülkesini ele geçirdiler. Sonra halkı Hun ülkesine kaçtı. Hükümdarın oğlu yeni 

doğmuĢtu. Onun hocası Pu-chiu Yabgu onu kucağına alarak, otlak alana kaçırdı. Ona gıda maddesi 

aramaya çıkıp geri dôndüğünde bir kurdun onu emzirdiğini gôrdü. Bir karga etle onun üzerinde 

uçuyordu. Bu yüzden o, onu kutlu bir kiĢi olarak gôrdü. Nihayet onu Hunlara bıraktı. Hun Ģanyü‟sü 

(imparator) onu sevdi ve eğitti. O, geliĢip büyüyünce, ona babasına ait halkı verdi ve onu ordu 

komutanı yaptı.”24 

Yukarıdaki bilgilerden anlaĢılacağı üzere, Hunların düĢmanı olan Yüe-çiler Vusunlara saldırınca 

ve sonuçta Vusunlar yenilince, Hunlar Vusunları himaye etmiĢtir. Vusun hükümdarının oğlunun 

Ģanyünün sarayında itibar gôrmesi de bu dostluğun bir sonucudur. 

Vusunlar, Hunların egemenliğine girdikten sonra Kun-mi‟nin büyümesiyle tekrar eski hanedana 

kavuĢmuĢlardır. Kun-mi Vusunların baĢına geçtiğinde bir takım siyasi geliĢmeler Ģu Ģekilde cereyan 

etmiĢtir: “Bu zamanda Yüe-çiler, Hunlar tarafından mağlup edildiler. Batıda Sakalara saldırdılar, onlar 

daha güneye inerek uzakta yurt tuttular. Yüe-çiler, Sakaların yerine yerleĢtiler. Kun-mi artık tam olarak 

kuvvetlenmiĢti. ġan-yü‟ye babasının ôcünü alabilmek için ricada bulundu. Batıya gitti ve Yüe-çileri 

yendi. Yüe-çiler tekrar batıya kaçtı ve Ta-hsia memleketine gittiler. Kun-mi halkını bu boĢ kalan 

araziye yerleĢtirdi. Ordusu git gide güçlendi. ġan-yü ôlünce artık Hunların hakimiyeti altında yaĢamak 

istemedi.”25 

Vusunların adı ilk kez M.�. 176 yılında Mo-tun‟un �in imparatoruna yazdığı mektupta gôrülüyor. 

Bu mektubun yazıldığı zamanda artık Hun hakimiyetine girdikleri biliniyor.26 Mo-tun, Yüe-çileri M.�. 

203 tarihinde yenmiĢtir. Bu durumda Vusunların Hun hakimiyetine giriĢi için M.�. 176 tarihi bir 

Terminus ante quem ve M.�. 203 tarihi de bir Terminus post quemdir.27 Bôylece Vusunların Hun 

hakimiyeti altına giriĢleri M.�. 203 yılından ônce ve M.�. 176 yılından da sonra olamaz. �ünkü, M.�. 

203 tarihinde Yüe-çileri Mo-tun yenmiĢti. Vusunlar Yüe-çilerin batısında bulunduğundan Yüe-çiler 

yenilmeden Vusunlar hakimiyet altına alınamazdı. Artık M.�. 176 yılı itibariyle de Hun hakimiyetine 

altına girmiĢlerdi. 

Mücadeleler Mo-tun‟dan sonra da devam etmiĢtir. Yüe-çilerin Vusunlara saldırması sonucunda 

Hunlar da Yüe-çilere saldırarak onları mağlup etmiĢtir. Bu Hun Ģanyü‟sü Mo-tun‟un oğlu Lau-schang 

(Kiyok) olmalıdır. Kun-mi‟yi eğiten Hun Ģanyü‟sü de odur.28 Yüe-çiler‟in Vusunlara saldırısı Motun‟un 

�in Ġmparatoruna mektubunu gônderdiği M.�. 176 yılı ile Hun Ģanyü‟sü Kiyok‟un ôlüm yılı, yani M.�. 

160 yılları arasında vuku bulmuĢ olmalıdır.29 Kioktan sonra Hun tahtını geçen Ģanyü Kün-çin‟dir. O, 
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M.�. 126 yılında ôlmüĢtür. Bu hükümdar zamanında M.�. 139 yılında Yüe-çiler Isık Gôl kenarında 

oturuyorlardı. Chang-ch‟ien‟in seyahatini bitirip dônüĢü esnasında Vusunlar Isık Gôl kenarına 

yerleĢmiĢ bulunuyorlardı. Bu tarih M.�. 125‟tir. Bu duruma gôre Vusunların Isık Gôle geliĢleri için 

M.�. 139-138 yılları Terminus post quem‟dir. Onların Hun hakimiyetinde kalıĢları için de M.�. 203 yılı 

Terminus ante quem olup, M.�. 125 yılı da Terminus post quem‟dir.30 

Vusunlar M.�. 125 yılından itibaren bağımsız bir Ģekilde Isık Gôl çerçevesinde hayatlarını 

sürdürmeye baĢlamıĢlardır. Burada kısa sürede güç kazanan Kun-mo unvanlı Vusun Hükümdarı Lieh-

cihao-mi‟nin güçlü bir duruma ulaĢması, Vusunların Hunlara olan bağlılığını tamamen ortadan 

kaldırmıĢtır. Ancak toprakları doğuda doğrudan Hun topraklarıyla hem hudut idi. Vusunların 

güneyinde Doğu Türkistanın ezelden beri yerleĢik olan bôlgeleri yer alıyordu, güneybatıda Fergana, 

batıda ise konar-gôçer Kangülerin toprakları yer alıyordu. Vusunlar Ferganın kuzeydoğusunda 

Kangüler ise, Fergana‟nın kuzeybatısında yaĢadıklarına gôre onların arasındaki sınırlar aĢağı yukarı 

Yedisu ve Sir Derya bôlgeleri arasına denk gelmektedir.31 

AĢağı yukarı M.�. 105 yılında Vusunlara �in elçisi Chang-ch‟ien geldi ve �inliler ile ittifak 

kurarak Hunlara karĢı savaĢmak için doğuya dônmelerini teklif etti. Ancak bu plan Vusunlar arasında 

kabul gôrmedi. Fakat Chang-ch‟ien‟e refakat etmek için �in‟e gônderilen Vusun elçisi hükümdarına 

�in imparatorluğunun debdebe ve kudretini anlattığı zaman �in‟in otoritesi biraz yükseldi. Bununla 

birlikte sonraki �in elçileri batıya Doğu Türkistan ve Fergana üzerinden geçmeye baĢlamıĢlardı. 

Vusunlar bu tür elçiler vasıtasıyla gônderilen bol hediyelerden mahrum kaldılar. Bundan dolayı Kun-mi 

kendisine �in prensesini isteyerek yeni bir elçilik düzenledi ve onunla birlikte anlaĢıldığı gibi 1000 tane 

at hediye alarak gônderdi. Onun isteği yerine getirildi. Yalnız prenses Kun-mi küçük eĢi yapıldı. Aynı 

zamanda Vusunların geçkin yaĢtaki hükümdarlarına verilen Hun ġanyü‟sünün kızı onun büyük eĢi 

olarak ilan edildi. �inlilerin Fergana‟ya düzenlediği seferde M.�. 102 tarihinde Vusunlar �in 

hükümdarının isteği üzerine 2000 kiĢilik yardım müfrezesi gônderdiler, fakat onlar bekleme vaziyetini 

alarak, savaĢa katılmadılar.32 Kun-mi ôlümünden ônce bozkır geleneğine gôre kraliçenin kendi 

torunu ve halefi Ts‟en-ch-ü unvanını taĢıyan Chün-hsü-mi ile evlenmesini talep etti. Kraliçe istemedi, 

fakat �in hükümeti halkın geleneklerine itaat etmesi gerektiğine onu inandırdı. Ts‟en-ch-ü‟den sonra 

Hun kôkenli hanımından olma, küçük yaĢta Ni-mi adlı bir oğlu kaldı. Ni-mi büyüyünceye kadar geçici 

olarak Ts‟en-ch-ü‟nün amcasının oğlu Veng-kuei-mi geçti; o selefinin dul karısı �in‟li kraliçe ile 

evlendi. Veng-kuei-mi istidatlı bir hükümdardı. Halkının hem içte refahını hem de dıĢta kudretini 

yükseltmeyi baĢardı. M.�. 71 yılında �inliler ile anlaĢarak Hunlara karĢı baĢarılı bir sefer düzenledi. 

Burada 40.000 kadar insanı esir aldı. 70.000 kadar hayvanı ele geçirdi. O aynı zamanda Doğu 

Türkistan‟ın iĢlerine müdahale etmekte idi; onun ikinci oğlu Yarkentin hükümdarı yapıldı, onun büyük 

kızı Kuça hükümdarına verildi. Veng-kuei-mi M.�. altmıĢlı yılların sonunda ôldü. Ni-mi onun yerine 

geçti ve Kuan-Van unvanını aldı.33 

Kuan-Van selefinin dul karısı ile evlendi ve yaĢlı olmasına rağmen bir erkek çocuk sahibi oldu. 

Fakat karısı ile dirlik düzenlikte yaĢayamadı ve halk tarafından da sevilmedi. Bir gün C‟ih-ku �in 

elçileri geldiği sırada, kraliçe elçilere bir ziyafet düzenlemelerini sôyledi ve bu ziyafette Kuan-Van‟ın 
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ôldürülmesi gerekiyordu. Fakat plan baĢarısız kaldı. Kuan-Van sadece yaralandı ve kaçmayı baĢardı. 

�in hükümeti elçileri suçunu düzeltmeye koĢtu, onlar �in‟e getirildi ve idam edildi. Hükümdara 

hediyeler ve yarasına Ģifa vermesi için bir tabip gônderildi. Halkın Kuan-Van‟a olan 

hoĢnutsuzluğundan Vnig-kuei-mi‟nin Hun kôkenli eĢinden olma Vu-chiu-tu yararlandı. O kuzeyde 

Aladağa çekilerek Hunlardan yardım beklemekte olduğunu ilan etti, o etrafında halkı toplayarak 

ansızın Kuan-Van‟a hücum etti, onu ôldürdü ve tahtını ele geçirdi. �inliler Hun partisinin galebe 

çalmasına müsaade edemezlerdi ve Yedisu‟ya sefer düzenlemek için hazırlığa baĢladılar; fakat bir 

�inli kızın Vusun erkanından birisi ile evlenmesi sayesinde anlaĢmaya varıldı. Vu-chiu-tu küçük Kun-

mi, Veng-kue-mi‟nin oğlu Yuan-kuei-mi büyük Kun-mi olarak ilan edildi. Büyük Kun-mi‟ye 60.000 aile, 

küçüğüne ise 40.000 aile geçti. �inlilerin müttefiki olarak Vu-chiu-tu Hunlarla da savaĢtı, fakat 

baĢarısız oldu. O‟nun �inlilere karĢı yaptığı faaliyetleri daha baĢarılı idi.34 

Vusunlar bu dônemde en güçlü zamanlarını yaĢıyorlardı. Semerkant hükümdarı Hun ġanyü‟sü 

�içi‟yi vusunları yenmek ve kendi devletini geniĢletmek için çağırdı. �içi birkaç defa kendi ordusu ile 

Kang-chü‟yü destekleyerek hücum etti. �içi, Vusun ülkesinin derinliklerine kadar girdi ve onların 

baĢkenti C‟ih-ku kentine kadar gitti. Halkın bir çoğunu ôldürdü. Bir çoğunu da hayvanları ve malları ile 

birlikte alıp getirdi. Vusunlar onları geri püskürtmeye cesaret edemedi. Vusunların batı sınırları büyük 

ôlçüde boĢaldı.35 

Vusunlarda düzen Yuan-kuei-mi‟‟nin torunu büyük Kun-mi Tz‟u-li-mi‟nin enerjisi ile belirli bir süre 

sağlanabildi. O‟nun idaresi ülkeye Ven-kuei-mi zamanındaki sessizlik ve sükuneti sağladı. O, 

otlağında kimsenin hayvanlarını otlatmaması gerektiğini ilan etti. Tz‟u-li-mi küçük Kun-mi‟nin gizlice 

gônderdiği katil tarafından ôldürüldü. Bundan sonra �inliler tahta onun torunu ve �inli kraliçenin oğlu 

olan Ġ-chih-mi‟yi çıkardılar. Genel olarak �inliler büyük Kun-mi-lerin küçük Kun-mi-ler ile yaptığı 

mücadelelerde birincilerin tarafını tutmuĢlardır. Küçük Kun-mi An-li-mi, �in hükümetinin muvafakatı ile 

Hunlar tarafından indirilip ve ôldürüldüğü zaman onun yerine �in‟in seçtiği birisi geçirilmiĢti (M.�. 11). 

Kun-mi An-li-mi‟nin amcası Mo-chen-chiang 80.000 kiĢisi ile kuzeye, �inlilere çekilmiĢ ve oradan Kun-

milerin ikisine de karĢı taarruzlar düzenlenmiĢ ve sonuç olarak onlar daha çok �in‟e yakınlaĢmıĢlardır. 

M.�. 1 yılında Ġ-chih-mi �in‟in baĢkentini ziyaret etti ve orada onun için tôrenli bir kabul düzenlendi. 

Onun‟a aynı zamanda baĢkentte Hun Ģanyü‟sü de bulunuyordu. Sonun da Mo-che-chiang da 

ôldürüldü.36 

Millattan sonraki dônemlerde de Vusunlar varlıklarını sürdürdüler. Ancak kaynaklarda ônceden 

olduğu gibi, onlardan fazla sôz edilmemektedir.37 YaklaĢık M.S. 8 yılında Doğu Türkistan tekrar 

Hunların hakimiyeti altına geçti. �inlilerin Batı ülkeleri ile olan münasebetleri kesildi ve ancak 73 

yılından baĢlayarak yeniden canlındı. 97 yılında Ban �ao adlı baĢkomutanın gônderdiği bir �in kolu 

Hazar denizine kadar varmıĢtı. Bu olaylar muhtemelen Yedisu‟ya etki etmemiĢtir. Onun bu dônem 

tarihi hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Yalnızca Vusunların II. yüzyılda tamamıyla �in‟den ayrıldığından 

sôz edilmektedir. Aynı zamanda Hunların Moğolistan‟dan batıya gôçtükleri sırada Yedisu üzerinden 

geçen hareketleri hakkında da hiçbir haberimiz yoktur. Bu hareketler adı geçen yüzyılın sonunda 

geniĢ ôlçülere varmıĢtı. II. yüzyılın 2. yarısından baĢlayıp �in tarihinde kargaĢa dôneme baĢlamıĢ ve 
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batı ülkeleri ile olan iliĢkiler V. yüzyıla kadar yenilenmemiĢtir.38 

Moğolistan‟daki Hunların bulunduğu topraklara büyük ihtimal Sienpiler geçti. Batıda Vusun 

topraklarına kadar ki bütün bôlgeleri istila ettiler IV. yüzyılın baĢında eski Vusun toprakları Sienpilerin 

eline geçti. IV. yüzyılın sonundan VI. yüzyılın ilk yarısına kadar Orta Asya‟da üstünlük Juan-juanlara 

aittir. Juan-juanların akınları Vusunların Yedisu‟nun düz yerlerini bırakıp Tanrı Dağlarına gôç 

etmelerini zorunlu hale getirdi.39 Juan-juanların saldırısı sonucunda Vusunlar konar-gôçer bir kavim 

olduklarından sürülerini takip ederek çekildiler. M.S. 437 yılında �in sarayında son elçilerinden sôz 

edildi ve sonra tarihi eserlerde adları kayboldu. Bir çok topluluk gibi, Vusunlar da Hun ve Juan-juanlar 

tarafından emildiler. Yeni oturma yerlerinde ise, Kırgız ve Uygurlar içerisinde de yerlerini aldılar.40 

Kimlikleri Meselesi 

Vusunlar hakkında çalıĢılmaya baĢlanınca, onların kimlikleri meselesi de gündeme gelmiĢtir. Ġlk 

defa 19. yüzyılın baĢlarına doğru iki seçkin Ģarkiyatçı Klaproth ve Remusat konar-gôçer Vusunların 

Ġndo-Germen halk topluluklarından olduğunu belirttiler. Onların bu gôrüĢleri bilim adamları arasında 

tartıĢmalara neden oldu. Bilim adamları Vusunların daha çok Türk soyuna ait olduklarını ileri sürdüler. 

Arivtov Vusunların eski Türk soyu Nisipi ve Ģimdiki Kara Kırgızlarla bağlantılı olduğunu belirtti.41 Hirt, 

hi-hou unvanının yüksek bir memuriyet için Türklerde kullanıldığını ve bunun Türkçe Yabgu ile 

aynıleĢtirilebileceğini, aynı zamanda Hun, Vusun ve Yüe-çilerde bulunduğunu belirterek, Vusunların 

Türk kôkenli olduğuna dikkat çekti.42 Franke de akla yakın kabullerin Vusunların Türklüğünü 

gôsterdiğini ve yazılı belgelerde bu gôrüĢe ters düĢen bilgi bulunmadığı ileri sürdü.43 Shiratori, 

Vusunları bir Türk topluluğu olarak kabul etti.44 

Türk bilim adamları da Vusunların kimliği üzerine gôrüĢlerini belirttiler. Onlar, Vusunların bir Türk 

topluluğu olduğunu kabul ettiler. Vusunların Türk olduğunu kabul eden bilim adamları arasında 

Arsal45 ve Togan46 ve �gel47 sayılabilir. 

Vusunlar herĢeyden ônce konar-gôçer bir topluluktu. Kültür bakımından Hunlara 

benzemekteydiler. �ok sayıda at beslemekte ve keçe çadırlarda yaĢamaktaydılar. Kımızları vardı. 

Ziraatla uğraĢmamaktaydılar. Hükümdarlarının unvanı Kun-mo ya da Kun-mi idi.48 

Vusun Hükümdarı Kun-mo hakkında verilen bilgiler Türk soyuna aittir. Babası ôlünce, kısa 

zaman ônce doğmuĢ olan Kun-mo çôle atılır. Orada bir kuĢ (karga) gelir, gagasında et tutarak onun 

üzerinde süzülür. Bir diĢi kurt gelir, onu emzirir. Bunun üzerine Hun hükümdarı onu eğitip, yetiĢtirir.49 

Burada Vusun hükümdarının bir kurt tarafından beslenilmesi onlara bir Türk soyu nazarıyla 

bakılabileceğinin güçlü bir delilidir. �ünkü bu efsane Türk soyları arasında çok yayılmıĢ bulunuyor. 

Kao-çı (Tôles) ve Gôktürklerin kurttan türedikleri üzerine efsaneler iyice yaygın olup, hatta 

Gôktürklerin kurttan türemiĢ olmalarına inanmalarından dolayı, bayraklarının tepesinde de bir kurt 

baĢı vardı. �zellikle Türk kültür çevresinde Hun dônemine ait kurt figürleri de bulunuyordu.50 Aynı 

anlayıĢ Gôktürk Dônemi‟nde de mevcuttu. Buna en güzel ôrnek Bugut yazıtının üst kısmındaki kurttan 
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süt emen çocuk tasviridir.51 

Vusunların kôkenine ıĢık tutabilecek baĢka deliller de bulunmaktadır. Bunlardan birisi hükümdar 

anlamına kullanılan Kun-mo kelimesidir. Bu kelime sonra Kun-mi Ģeklinde yazılmıĢtır. Burada Kun-

mo, Kun-mi‟nin bir varyantı olarak ortaya çıkıyor ve Vusun dilinde hükümdar anlamına geliyor. 

Vusunların dilinde “mi” iĢareti çok sık bulunuyor. Vusun hükümdar ve prensleri Chün-hsü-mi, Lieh-

chiao-mi, Nan-teu-mi, Ni-mi, Veng-kuei-mi, Yuan-kuei-mi, Tz‟u-li-mi, Ying-mi, Ġ-chih-mi, An-li-mi ve 

Vu-li-mi‟de hep „mi‟ bulunuyor. Buradan ôzel ismin son hecesinin iĢaretinin oluĢmadığı, ôzellikle cins 

isimler olduğu hükmüne varılır. Bu „mi‟ iĢareti Han hanedanı zamanında „pi‟ ya da „bi‟ olmuĢ ve bu 

Türkçe kelime „bi‟ ya da „bey‟in baĢka bir sôyleniĢidir. �eĢitli Türk topluluklarında yaygın olarak 

kullanılıyor.52 Gôktürk yazıtlarında bey için yalnız beg kelimesi bulunuyor.53 

Kun-bi ya da Kun-bak‟ın Kun‟u Kırgızca keng, Uygurca kang, �ağatayca „kun‟ kelimeleriyle 

aynıleĢtirilmek suretiyle, çeĢitli Türk lehçelerinde büyük, geniĢ ve uzak manasına geliyor. Korece‟de 

Kun olan kelime Sienpi Türk ve Moğol dillerinde Kağan ya da Hakan olarak beliriyor.54 

Ġsmi Pu-li olan bir Vusun hükümdarını biliyoruz. Pu-li, doğrusu Bu-li, Türkçe‟de „bôri‟ anlamına 

geliyor. Gôktürk dilinde Pu-li, Vusunlardaki Bu-li‟ye uyuyor. Burada Vusunlarda, Gôktürklerde olduğu 

gibi kurta büyüksaygı duyuluyordu.55 Bu saygı kurtun vücudu ile değil, mazisi karanlıklara karıĢmıĢ 

eski hatıranın canlandırılması ile ilgiliydi.56 Bôylece kurtun adını hükümdarlar taĢıyorlardı. Bu isim 

geniĢ bozkır coğrafyasında gôrülüyordu. Tuna Bulgarlarında bile Bôri-Tarkan adında bir kumandan 

bulunuyordu.57 Yine Vusun Hükümdarlarından An-li-bi ya da Vu-li-bi, Türkçe ulu-bi (Ulubey)‟ye, 

uyuyor, büyükbey ya da bay anlamına geliyor.58 

Vusunlar, Hunlar, Kang-küler ve Yüe-çilerde Hiu-hu ismi de büyük bir gôrev olarak çıkıyor. Bu 

iĢaret kan-ton diyalektine gôre Yap-hu olarak belirtiliyor. Bôylece Gôktürklerdeki Yabgu gôrev adıyla 

aynılığı belirleniyor.59 

Vusunlurda mevcut olan diğer Türk topluluklarıyla benzerlikler belirli bir bağlantıyı ortaya 

koyuyor. �zellikle Gôktürklerin ecdadından bir kısmını Vusunlar oluĢturuyor. Gôktürklerin asıl vatanı 

da Vusunlarda olduğu gibi, Orta Tanrı Dağları ve Isık Gôl tarafları olduğundan, hakimiyet 552 yılında 

Gôktürklere geçiyor.60 Yukarıda belirtilen coğrafyada var olan, kaynaklarda Hiu-sün ve Küan-tu 

olarak belirtilen Saka toplulukları da aynı oluĢum içerisinde yer alıyor.61 

Sonuç 

Vusunlar konar-gôçer bir topluluktu. Hayvan sürülerine bol ot bulabilecekleri yerleri seçmiĢlerdi. 

Bol miktarda at yetiĢtiriyor ve at sütünden kımız yapıyorlardı. Onlar keçe imalinde de ônemli bir yere 

sahiptiler. Bu ôzellikleriyle diğer konar-gôçer Türk toplulukları gibi yaĢıyorlardı. 

Vusunlar Hunların içerisine iyice karıĢmıĢ bir topluluktu. Hatta onların yayılmaları sırasında 

içlerinde bazı Saka topluluklarını barındırdıkları da bilinmektedir. Siyasi güçlerinin azalması ile birlikte 
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çeĢitli topluluklarla karıĢarak onlar içerisinde yerlerini aldılar. �zellikle Gôktürklerin soy-etnik 

oluĢumunda ônemli bir yer tuttular. Kurtla ilgili “efsaneler” bazı isim ve unvanlardaki aynılık bôyle bir 

bağlantıyı ortaya koyuyor. Bôylece Vusunların büyük ôlçüde Türk kôkenli bir kavim olduğunu 

düĢünmemizi mümkün kılıyor. 
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KuĢanların MenĢei / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tezcan [s.789-814] 

Atatürk �niversitesi Kazım Karabekir Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

 

“Yaptığı çalıĢmalarla gerek Türk, gerekse KuĢan tarihi ve medeniyetine ôlümsüz yardımlarda 

bulunan Prof. Dr. Robert Gôbl‟ün aziz hatırasına...” 

Gerek �in gerekse klasik Batı kaynaklarının müĢterek ifadelerine gôre, M.�. II. yüzyılın ikinci 

yarısında, Batı kaynaklarında Sogdiana ve Bactria, �in kaynaklarında ise Ta Hsia adı ile adlandırılan 

bôlgelerin gôçebe kabileler tarafından istilası neticesi, burada M.�. III. yüzyılın ortalarına doğru 

kurulmuĢ bulunan Bactria Grek Krallığı sükût bulmuĢ ve onun yerine, M.S. I. yüzyıldan itibaren yerli 

kayıtlarda “KuĢan” adıyla geçen, ancak �inlilerin “Ta Yüeh-chih” demeye devam ettikleri bir devlet 

ortaya çıkmıĢtır. Bilindiği üzere Yüeh-chihlar, M.�. III. yüzyılın sonlarından beri �in‟in batısındaki 

Kansu bôlgesinde otururken, kuzey komĢuları Hsiung-nuların (Hun) baskısı neticesi yurtlarını terk 

etmek zorunda kalmıĢlar, batıya doğru uzun bir yolculuktan ve bazı �in kayıtlarına gôre, yolları 

üzerindeki Vusun ve Sai/Saka gibi bazı kavimlerle epeyce mücadele ettikten sonra geldikleri bu yeni 

bôlgede KuĢan devletini kurmuĢlardır.1 Bu devletin kurucusu da �in kayıtlarına gôre, Ch‟iu-chiu-k‟i,2 

sikke ve kitabelerden anlaĢıldığına gôre ise, Kujula Kadphises‟tir. Kujula, kendi sikke ve kitabelerinde 

“KuĢan” yabgusu (hsi-hou) diye de anılıyordu. �inliler, komĢu devletlerin “Kuei-shuang” olarak 

isimlendirdikleri bu yeni devlete, onların “eski isimlerinden dolayı”, Ta Yüeh-chih demeyi sürdürmekle 

beraber, gerçekte yeni ortaya çıkan bu devletin kurucularının Yüeh-chihlar olup olmadığı hususunda 

tereddütlü birçok nokta mevcuttur. Ancak, ilim �leminde, “KuĢan” ismiyle anılan bu yeni teĢekkülün 

“Yüeh-chih” adıyla ve menĢeiyle açıklanması h�l� devam etmektedir. Bu bakımdan, “KuĢan” adı ve 

“KuĢan”ların menĢei hususu, çok sayıda epigrafik, arkeolojik ve nispeten az olan tarihî, lenguistik 

bilgilere rağmen yine de muğlaklığını sürdürmektedir. 

A. “KuĢan” Adı 

“KuĢan” veya buna benzer bazı tabirler, KuĢan‟ların sikke, kitabe gibi resmî vesikalarında 

olduğu kadar, komĢu devletlerin kayıtlarında, �in kroniklerinde de yer almaktadır. 

1. “KuĢan” Adının Gôrüldüğü  

Kaynaklar 

A. Kitabelerde 

“KuĢan” adıyla alakalı bulunan ve muhtemelen onun asıl Ģekli olan “Kusana” terimi, KuĢanlar 

devletinin M.S. I.-II. yüzyıla ait kitabelerinde gôrülmektedir. Bu kitabeler, Brahmî ve Kharosthî olmak 

üzere iki dilde kayda geçirilmiĢ olup, Kharosthîcede uzun sesler olmamakla beraber, Brahmî kitabeleri 
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uzun sesleri de gôsterdiği için daha güvenilir kabul edilmektedir. 

KuĢanlara ait Brahmî kitabelerinde “KuĢan” adı, “Kus�na” Ģeklinde geçmektedir. Mesel�, Vema 

Taksuma‟dan bahseden bir kayıtta, “Kus�na-putro” (KuĢana-oğlu) tabiri gôrülmektedir.3 Aynı Ģekil, 

muhtemelen V�siĢka ile aynileĢtirilen bir KuĢan hükümdarının kitabesinde de “Vasakus�na” Ģeklinde 

gôrülüyor.4 

KuĢanların gerek kitabelerinde, gerekse sikkelerinde sıklıkla kullandıkları Kharosthî yazılı 

kayıtlarda ise “KuĢan” adı, “GuĢana”5 ve “Khusana”6 Ģekillerinde olduğu kadar, “Kus�^a”, “Kosano”7 

Ģekillerinde, ama uzun sesler gôsterilmeden verilmektedir. 

B. Paralarda 

Ġlk olarak Kujula Kadphises ve “Heraios”un sikkelerinde gôrülen “KuĢan” adıyla alakalı bazı 

Ģekiller gôze çarpmakta olup, bunlar Grek ve Kharosthî harfleriyle verilmektedir. “KuĢan” ismi, Grekçe 

olarak, Korranou, Korsnaou/Korsano/Kosano, Korsna, Horansu, Korano/KoĢano Ģekillerinde olup,8 ilk 

defa Kaniska I. zamanında hususî bir ses/iĢaret geliĢtirilmek suretiyle bu kelimenin KoĢana/KoĢano 

olarak okunması gerektiği ortaya koyulmuĢtur.9 

Sikkelerde yer alan Kharosthîce Ģekillerinde ise bu isim, “Khusana” ve “Kus�^a” olarak 

gôrülmektedir.10 

C. Sasanî Devri  

Kaynaklarında 

“KuĢan” adı, Brahmî kitabelerindeki gibi, sadece “Sasanî-KuĢan” sikkelerinde gôrülen: Eski Ġran 

diliyle “RB‟ kw{‟n (Rabb� KuĢ�n)” ve “kw{‟n MLK (KuĢ�n meliki)” ibarelerinde gôrüldüğü üzere, 

“KuĢ�n” Ģeklinde ve ikinci hecesi uzun olarak gôrülür.11 Sasanî Hükümdarı ġahpur I.‟in NakĢ-i 

Rüstem‟deki M.S. 262 tarihli olan Ka‟be-i ZerdüĢt kitabesinde12 “KwĢnhĢtr” (KuĢanĢahr),13 Grekçe 

rivayetinde ise Kousenon veya Koussenon isimleri geçmektedir.14 Burada açıkça, muhtemelen 245 

ila 248 tarihleri arasında15 “PeĢkbur‟a (PuruĢapura, PeĢaver)kadar ve K�Ģ (KeĢ, veya K�Ģgar?), 

Soğd ve ��ç (TaĢkent) sınırlarına kadar olan KuĢanĢahr”ın itaat altına alındığından 

bahsedilmektedir.16 Sasanî hükümdarı ġahpur I.in küçük oğlu Narseh (293-303) zamanına ait olan 

Paykuli kitabesinde17 ise müstakil ülkeler sayılırken en baĢta “kwĢn MLKA” (KuĢan meliki) tabiri 

geçmekte ve bu kralın, Sasanî taht mücadelesinde kendisine destek olduğu belirtilmektedir.18 M.S. 

tahminen 224-270 tarihleri arasında KuĢan Hükümdarları VasiĢka ve KaniĢka III.‟ün saltanatları 

zamanında Sasanîlerin, “KuĢanĢahr” ülkesini M.S. 262 veya 281 tarihlerine doğru PeĢkibur‟a 

(PeĢaver) kadar kendilerine tamamen bağlamalarından19 sonra “KuĢan-Sasanî” ve “Sasanî-

KuĢan”20 ismi verilen sikkelerinde21Ohrmazd I., Wahr#m, Kaw#d, Ardac{Or ve P@rnz gibi 

KuĢanĢahr valilerinin22 unvanlarında “KuĢ�nĢ�h”, “wuzurg KuĢ�nĢ�h”, bazan da “KuĢ�nĢ�h�nĢ�h” 

Ģekli gôrülmektedir.23 Sasanîlerden ilk bu unvanı kullanan kiĢinin Ardac{Or (ErdeĢîr, tahminen 270-
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285) olduğu gôrülüyor.24 Sasanî hükümdarı ġahpur II‟nin 379 yılında ôlümünden sonra “KuĢ�nĢ�hr” 

Kionit ve Kidarit‟ler arasında paylaĢılmıĢtır.25 Sasanî idarecilerinden en son olarak bu unvanı, Gôbl‟e 

gôre, Wahram IV. zamanında (388-389) Ohrmazd (II.) “KûĢ�nĢ�h” kullanmıĢtır.26 Sasanîlerin bu 

iĢgali, KuĢanlarda M.S. 232/233 tarihinden baĢlatılan yeni bir takvimin (Sasanî KuĢanĢahlar Takvimi) 

de baĢlangıcını oluĢturmuĢ gôrünüyor;27 Pakistan‟da bulunan Tohi (vadisi) kitabelerinden28 birisi bu 

takvime gôre tarihlidir.29 

D. �in Kaynaklarında 

�in kaynaklarında, kurulan beĢ Ta Yüeh-chih hsi-hou‟lukları (yabgu) vesilesiyle CHS 96 A ve 

HHS 88‟e (118) gôrülen “kuei-shuang” isminin de “KuĢan” adının transkripsiyonu olduğu bilginlerce 

kabul edilmektedir.30 E.G.Pulleyblank‟ın, �in kaynaklarından SC 123‟te Ta-yüan vesilesiyle geçen 

Kuei-shan kelimesinin de Kuei-shuang ile bir alakası olduğu Ģeklindeki gôrüĢü, henüz iyice açıklığa 

kavuĢmamıĢtır.31 

�in kaynaklarından, VII. yüzyılın ilk yarısında T‟u-huo-lo (Toharistan) ülkesini gezen �inli Budist 

hacı Hsüan Tsang‟da da Ch‟iu-shuang-ni-chia adı mevcuttur ki,32 bunun sonraki devir kaynaklarında 

TS‟da da geçen Chiu-shuang-ni-chia ve keza Kuei-shuang-ni ile aynı olduğu, mevcut topografik 

bilgilere nazaran Semerkand ile Buhara arasında bir yere yerleĢtirilen mahal ile aynileĢtirilebileceği 

gôrüĢü kabul gôrmüĢtür.33 

�in kaynaklarından bazılarında gôrülen Chü-sha, Ch‟iu-tzu (Kuça) ve hatta Kao-chang gibi 

isimlerin de KuĢan ile ilgili olduğu bir zamanlar ileri sürülmüĢ olmakla beraber, bu gôrüĢ, temelde 

“Kus�na” isminin “KuĢa” adının çekilmiĢ hali olduğu gôrüĢüne dayanır ki, bu gôrüĢ, kelimenin 

orijinalinin, “Kus�na”, tasrifli halinin ise “Kus�nasa” olduğu artık gôsterildiği için geçerliliğini bugün 

yitirmiĢ gibidir.34 

Kuei-shuang kelimesinin tercümesinin35 “KuĢan” adı ile bir irtibatının ise gôrülemeyeceği zaten 

ifade edilmiĢtir.36 

E. Ermeni Kaynaklarında 

M.S. IV. ve V. yüzyıla ait hadiseleri kaydederken Phaustos Byzantios, EliĢe Vardapet, 

Agathangelos, Sebeos ve Lazar Parpetsi gibi Ermeni kaynakları, KuĢanlar hakkında bilgi 

vermektedir.37 Bunlardan V. yüzyılın ilk yarısı tarihçisi olan Phaustos, IV. yüzyılın ikinci yarısında, 

KuĢanların Bactra‟da (Belh) oturan büyük “ArĢakuni” kralının, Sasanî Hükümdarı ġapuh‟a (ġahpur II., 

309-379) karĢı giriĢtiği savaĢlardan bahsetmektedir.38 500 yıllarına tarihlendirilen Lazar ve VI. 

yüzyılın sonundan ôncesine ait EliĢe, Hunların da “KuĢank” isimlendirildiklerini kaydeder.39 Yine, 

M.S. V. yüzyıla kadar Ġran ve Ġran‟ın doğusundaki hadiselerin anlatıldığı, ancak VIII. yüzyıla ait olan 

diğer bir Ermeni kaynağı Moses Khorenatsi‟nin eserinde, Ermeni soy kütüğünden ve Ġran‟daki Sasanî 

Sülalesi‟nin kurucusu ErdeĢir I.‟in (ErdeĢir I. Papakan, 226-244) faaliyetlerinden bahsedilirken, 

“KuĢank”ların ülkesi ve savaĢçılıkları; isyan çıkaran Ermeni‟lerin kralı Hosrov‟un, Sasanî Hükümdarı 
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ArtaĢir zamanında Sasanilerle mücadele ederken KuĢan Hükümdarı Vehsacan‟a (Vasudeva) 244-249 

tarihleri arasında elçilik heyeti gôndermesi ve Sasanî-KuĢan savaĢları hakkında bilgi verilmektedir 

(II/2, 67, 74).40 460 yılına doğru meydana getirilen Agathangelos‟un eserinde de KuĢan‟lardan, 

Hosrov‟un müttefikleri diye bahsedilir.41 VII. yüzyıl sonuna ait Sebeos ise bu dônemdeki olayları 

anlatırken, Hosrov II. Parvez‟in (590-628) düĢmanları olarak Eftalitlerin değil de KuĢanların ismini 

vermektedir.42 Fakat Ermeni kaynaklarında zikredilen KuĢanlar, zaman zaman Kafkas Hunları 

karĢılığı kullanılmaktadır.43 

F. Uygur Devri Metinlerinde 

Vaktiyle F. W. K. Müller‟in bazı Uygur el yazmalarında zikredilen Kuisan/Küsen ismini �incedeki 

Kuei-shuang yani Kus�^a‟ya atfetmesi44 teorisine dayanan bu çabalar, Küsen‟in Kuça Ģehrinin diğer 

bir ismi olarak kabul edilmesi,45 “wkw Kwys‟n (oku Küsen)” dili tabirinin de Kuça dili olduğunun tespiti 

ile Küsen‟in Kuei-shuang yani Kus�^a ile değil, Kuça ile alakalı olduğu anlaĢılmıĢtır.46 Bununla ilgili 

olarak yine Uygur metinlerinden getirilen “Tôrt Küsen ulusı” tabiri de Kuça bôlgesinde tesbit edilmiĢtir 

ve Kuça ile ilgilidir.47 

G. Ġsl�m Kaynaklarında 

Bazı Ġslamî devir kaynaklarında ve sikkelerinde “KuĢ�nĢ�h” tabiri geçmekte olup, ilk defa Baron 

A. von Stael-Holstein, bunun KuĢan‟larla al�kasına iĢaret ederek �in kaynaklarındaki “Kuei-shuang 

wang” ile bunu birleĢtirmiĢtir.48 M.S. VIII. yüzyıldan itibaren Ġsl�m kaynakları, Maveraün 

nehir/Sogdiana bôlgesinde, Buhara havzasında Kuteybe bin Müslim‟in faaliyette bulunduğu aristokrat 

zümreden genellikle KuĢan ve KuĢan asılzadeleri olarak bahsederler.49 Tabiatıyla bu devirde 

KuĢanlar, artık tarih sahnesinden çekilmiĢlerdi ve bu, eski an‟anelerin bir uzantısıydı. Ancak, yine aynı 

Ġsl�m kaynakları, IX. yüzyılda Maveraünnehir/Soğd bôlgesini zikrederken, û�˝Tz; 4˛�˝Tz “KuĢaniyye” 

adlı bir Ģehirden bahsederler.50 Genellikle KeĢ�niyye Ģeklinde harekelenmekle beraber, bu kelimenin 

“KüĢ�niyye” olduğu otoritelerce kabul edilmektedir. 

Ġsl�m kaynaklarına gôre Soğd‟da iki tane KuĢ�niye olduğu anlaĢılmaktadır: Bunlardan biri, 

ZerefĢan havzasında bugünkü Kette-Korgan bôlgesinde, diğeri ise KaĢka-derya‟da KeĢ, bugünkü 

ġehrisebz olan KuĢaniye idi.51 KuĢ�niyye Ģehri, Ġsl�m kaynaklarınca, Soğd‟un en kalabalık Ģehri 

olarak tasvir edilmekte ve Semerkand‟a 12 fersah uzaklıkta olduğu kaydedilmektedir.52 Barthold 

bunun, ZerefĢan ırmağı kuzeyinde, Kette-Korgan yakınlarında olduğunu belirtmektedir.53 Ġbn 

Hordadbih‟te de “KuĢ�niyye” Ģeklinde verilen Ģehir, arkeolojik araĢtırmalara gôre, Akderya ile 

Karaderya ırmakları kavĢağından 12-15 km. doğuda bulunuyordu.54 Bazı bilginlere gôre, Fergana 

bôlgesinde bulunan Kasan Ģehri de bôlgede bir diğer “KuĢaniye” Ģehrinin bulunduğunu 

gôstermektedir.55 

Ġsl�m kaynaklarının verdiği bu KuĢ�niyye‟nin, Ta Yüeh-chihlar Sogdiana bôlgesine geldiklerinde 

kendilerine baĢkentlik yaptığı ve bu ismi de o zaman aldığı bazı bilginlerce ileri sürülmektedir. 

Arkeolojik ve bilhassa nümizmatik deliller ve kurganlar bunu teyit edecek durumdadır. Mesel�, Buhara 
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havzası ile BiĢkent havzası kurganları karĢılaĢtırıldığında, benzer birçok ôzellikler gôrülüyor. Ancak 

bunu teyit edecek �in ve klasik Batı kayıtlarında açık deliller yoktur; bilhassa Chang Ch‟ien‟in verdiği 

Ta-yüan, Ta Hsia ve Ta Yüeh-chih tasvirleri, Yüeh-chihların Ta-yüan‟dan sonra batıya değil, güneye 

ve güneybatıya gittiklerini gôstermektedir. Kaldı ki KuĢanların kuzey sınırı h�l� halledilmemiĢ bir 

konudur.56 Harezm, K‟ang-chü ve Ta-yüan ile olduğu gibi, Sogdiana bôlgesiyle de bunun bazı ortak 

ôzellikler taĢıdığı, K‟ang-chülerin beĢ beğliğinin muhtemelen burada kurulmuĢ olabileceği belirtiliyor. 

Ta Yüeh-chih‟lar, güneye Ta Hsia‟ya indikten sonra kuzeyde Chao-wu krallıkları teĢekkül etmiĢtir ki, 

bunların Yüeh-chihlarla aynı soydan oldukları hususunda bazı tespitler de vardır. Bununla beraber, 

KuĢ�niyye, KuĢanların kuruluĢ devresine değil, daha sonraki bir zamanına veya kendilerini KuĢan/Ta 

Yüeh-chih neslinden sayan K‟ang-chü veya Harezm sülalelerinden birine ait olmuĢ olabilir. 

2. “KuĢan” Adının M�n�sı 

“KuĢan” adı, yapılan araĢtırmalara gôre, baĢlıca 4 anlamda kullanılmaktadır: 1. bir beyin/kralın 

adı olarak, 2. bir boy veya kl�nın adı olarak, 3. bir sül�le adı olarak ve, 4. sül�le hükümdarlarının 

Ģahsî lakabı veya ismi olarak.57 

“KuĢan” adını ilk olarak veren CHS 96 A, “Kuei-shuang” Ģeklinde ve bir beylik/yabguluk adı 

olarak zikretmektedir. Ta Yüeh-chihlar Bactria bôlgesine geldiklerinde burada Bactria Grek Krallığı 

vardı. Ġki aĢamada gerçekleĢen bu istil� hareketinde gôçebeler, arkeolojik araĢtırmaların gôsterdiğine 

gôre, ilk aĢamada Amu-Derya/Oxus kuzeyindeki bôlgeyi yani Sogdiana‟yı, Bactria‟nın en doğu 

kısmındaki bôlgeleri ve bu arada nehrin güneyinde, Bactria‟nın ta uzak doğu kôĢesinde ve stratejik bir 

yerde bulunan Ay Hanum‟u (Ptolemaios‟un Eucratidia‟sı) M.�. 145 yılına doğru58 ve Eucratides‟in 

saltanatının son dônemlerinde tamamen tahrip ettiler; M.�. 130 yılları civarında da Heliocles‟in 

saltanatının sonlarına doğru Amu-Derya güneyinde ve HindukuĢ‟un kuzeyindeki topraklara 

saldırdılar;59 her ne kadar güneyde küçük krallıklar halinde Grekler varlıklarını bir süre daha devam 

ettirdiyseler de sonunda Bactria Grek Krallığı tedricen sona erdi.60 Burada, Ta Hsia fethedilip Ta 

Yüeh-chih‟lar güneye geçtikten sonra beĢ Yüeh-chih “hsi-hou”lukları (yabgu) kurulmuĢtu;61 bunlardan 

biri de “KuĢan” adıyla ilgili olan “Kuei-shuang” yabguluğu idi.62 Yüeh-chihlar bizim kabul ettiğimiz 

kronolojiye gôre, M.�. 100 yıllarında nehri güneye doğru geçtiler.63 Ch‟iu-chiu-k‟inin (Kujula 

Kadphises, M.�. tahminen 30-80)64 ortaya çıkıĢı ise bu hadiseden 100 küsur yıl daha sonradır. 

Ch‟iu-chiu-k‟i, diğer dôrt hsi-hou (yabguluk) yani beyliği kendisine bağlayarak burada güçlü bir devlet 

kurdu. KomĢuları ve bizzat kendileri “Kuei-shuang wang” (KuĢana kralı) diyorlarsa da �inliler onlara, 

eski isimleri olan “Ta Yüeh-chih” olarak hitap etmeye devam etmiĢlerdir.65 M.S. tahminen 50 yıllarına 

doğru da HindukuĢ Dağlarını güneye doğru geçerek fetihlerine baĢladılar.66 Zannımıza gôre, eğer 

“KuĢan” kelimesi bizim kabul ettiğimiz gibi bir Ģahsın ismi ise, bu, bazı ciddî itirazlara da sebebiyet 

verecektir. “KuĢan” ismi, “HIAOY”67 sikkelerini çıkaranın ve Kujula Kadphises‟in de Ģahıs ismi 

olduğuna gôre, o halde M.�. 100 yılından (Kuei-shuang) M.S. takriben 25-30‟lu bir kronolojiye gôre 

aradan bir asırlık bir zaman geçmiĢtir. Bu durumda, M.�. 100 yılında Amu-Derya‟yı güneye geçen ve 

M.S. 25-30‟lu bir tarihte de Kuei-shuang beyliğine üstünlük sağlatarak diğer dôrt yabguluğu da itaat 

altına alan, aynı kiĢi olacaktır ki bu mümkün değil. “KuĢan”ın bir Ģahıs ismi olması teorisine haklılık 
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payı vermeyen gôrüĢlerin en sağlam delilleri tabiatıyla bu olacaktır. 

“KuĢan” adının menĢei ve anlamı konusunda ortaya atılan diğer bir gôrüĢ ise bunun “idare, 

yônetim” manasındaki “kuĢa” ile, “kôk, gôvde, menĢe” anlamına gelen “#na” kelimelerinin birleĢmiĢ 

Ģekli yani “hükümdar sülalesine mensup” demek olduğu,68 veya “kusa” kelimesine çokluk genitif eki “-

na”nın eklenmesinden ibaret (KuĢa-na) olduğudur.69 Hint kaynakları, KuĢanları genellikle bu isimle 

anmaktadır.70 

Bize gôre, “Kuei-shuang” adı, yaklaĢık olarak M.�. 100 yıllarında Amu-derya/Oxus/Wei ırmağını 

güneye geçerek içlerinde Kuei-shuang hsi-houluğunun da bulunduğu beĢ Yüeh-chih yabguluğunun 

kuruluĢu ile değil, CHS 96 A‟nın M.S. takriben 24 yılına kadar, hatta daha sonraki hadiseleri de ihtiva 

etmiĢ olabileceği düĢünülürse, Ch‟iu-chiu-k‟i/Kujula Kadphises (?) veya “HIAOY” zamanındaki 

yabguluk ismi ile alakalı olmuĢ olmalıdır. �in kaynağı, yabguluğun “KuĢan” adlı hsi-hou tarafından 

idare edilip, bilahare yine bu “KuĢan”ın adıyla Ta Yüeh-chih birliğinin sağlanmıĢ olduğunu belirtiyor. 

KuĢanların ilk yabgusu olan ve bizim Kujula Kadphises ile aynileĢtirdiğimiz “HIAOY”nun 

sikkeleri,71 KuĢanların Bactria‟yı fethettikleri ilk dônemlerinde Bactria Grek kralları Eucratides (M.�. 

171-145)72 ve Heliocles I.‟in (M.�. 145-130)73 paralarının taklitlerinden ibarettir.74 Biz, gerek 

“HIAOY”, gerekse Kujula Kadphises‟in, Eucratides‟in paralarını taklit ettikleri gôrüĢündeyiz. 

Eucratides‟in ve onun KuĢanlar tarafından yapılan taklitlerini mukayese ettiğimizde, “HIAOY” ve 

Kujula‟nın paralarında gôrülen isim olan “KuĢan” adının, parayı çıkaranın adı olduğu ortaya çıkar.75 

Eucratides‟in gerek tetradrachma gerekse obollerindeki yazıları karĢılaĢtırdığımızda: 

Obverse (�nyüz): Basileos Megalou/Eukratidou (Büyük Kral‟ın/Eucratides‟in) ve, 

Basileos/Eukratidou (Kral‟ın/Eucratides‟in) yazıları gôrülür.76 

Reverse (Arkayüz): Kharosthi yazısı ile: Maharajasa/Evukratidesa (Büyük 

Kral‟ın/Eucratides‟in).77 

“HIAOY”nun, gümüĢ sikkelerini, yazı stili olarak, Eucratides‟in değil de Heliocles‟in sikkelerini 

taklit ederek çıkarmıĢ olduğu kabul edilse bile durum yine aynıdır. Heliocles‟in kendi gümüĢ 

sikkelerinde isim ve unvanları Ģu Ģekilde yer almaktadır: 

I. tip: �nyüz: Kralın sağa dônük büstü; Arkayüz: Basileos Eliokleous Dikaiou (= Kral, 

Doğru/Dikaiou Heliocles‟in). 

II. tip: �nyüz: Grekçe olarak Basileos Dikaiou Eliokleous (Doğru kral Heliocles‟in) yazısı; Kral‟ın 

sağa dônük büstü; Arkayüz: Kharosthî yazısı ile M�h�raj�sa dhramikasa Heliyakrayasa 

(Dhramikasa/Doğru? Büyük Kral Heliocles‟in).78 

“HIAOY”nun sikkelerinde ise gerek tetradrachma, gerekse obollerde durum Ģu Ģekildedir: 
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Turannountos Hiaou Korranou Sanaboy (Hüküm süren yabgu KuĢan Sanab?‟ın)79 ve, 

Hiaiou/Hiaouo Korsanou/Korranou (Yabgu KuĢan‟ın).80 

“KuĢan” adının bir Ģahsın ismi olduğu, Azes Takvimi ile 122 ve 136 yıllarına tarihli olan 

Kharosthice Panjtar (maharayasa GuĢanasa)81 ve Taksila (maharaja rajatiraja devaputra KuĢana)82 

kitabelerinden, ayrıca Mat‟taki Vima Taktu‟ya ait Brahmice kitabedeki üçüncü ôrnekten (KuĢanaputro: 

KuĢan‟ın oğlu) de anlaĢılabilir.83 

“KuĢan” adı, KuĢan Ġmparatorluğu yıkıldıktan ve yerine baĢka hanedanlar kurulduktan sonra bile 

yeni gelenlere alem olmuĢ ve onlar tarafından da kullanılmıĢtır; bunların ise umumiyetle KuĢanlarla ve 

hele hele Yüeh-chih‟larla bir yakınlıkları bulunmuyordu.84 

B. KuĢanların Milliyeti 

Meselesi 

KuĢanların milliyeti ve menĢeleri, nereden geldikleri hususunda birbirinden oldukça farklı 

gôrüĢler ileri sürüldü. Bilginlerin ekseriyeti onları bugün de olduğu gibi �in kaynaklarındaki ifadelere 

istinaden, Yüeh-chihlere (Yüeçiler) bağlamaktadır. Bununla birlikte Yüeh-chihların batıya geliĢi 

sırasında, yolda veya yeni yerleĢtikleri mıntıkalarda bu gôçebe gruplar içerisine baĢka grupların da 

karıĢmıĢ olması, gôçebelerin genel hususiyeti olduğu cihetle85 KuĢanların da bu gruplardan birine 

mensup olabileceği, hatta onların, Yüeh-chihler gibi doğudan değil de, belki kuzey veya kuzeybatıdan 

gelmiĢ olabilecekleri ifade edildi. Bactria‟daki BeĢ Yüeh-chih “hsi-hou”luğu müessesesinin de aslen 

Yüeh-chih menĢeli olmayıp daha ônceden Bactria‟da bulunduğu gôrüĢü bazı bilginler tarafından ileri 

sürülmüĢtür.86 

Gerek Yüeh-chih, gerekse KuĢanlar münasebetiyle hemen Ģunu belirtmek gerekir ki �in 

kaynakları, Yüeh-chih, Ġskit/Saka (�in kaynaklarında geçtiği Ģekliyle: Sai veya Sai-wang, Sanskritçe 

metinlerde: Saka), Hsiung-nu ve Vusunlar hakkında bilgi verirken, bu gôçebe kavimler arasındaki 

farklılıklara da temas ediyorlar.87 Ancak bozkırdaki kavimler arasındaki farklılıklar, fizikî veya maddî 

olmaktan ziyade lengüistiktir; bunların maddî kültürleri ise, farklı dil grupları arasında bile kuvvetli 

benzerlikler gôsterir. Kaldı ki Ģimdiye kadar yapılan arkeolojik araĢtırmalarda Yüeh-chih, KuĢan veya 

“Tohar” kültürü hakkında açıkça tespit edilmiĢ bir ôzellik ortaya konamamıĢtır.88 1978/79 sezonunda 

Afganistan‟da Ģimdiki ġibergan yakınında bulunan Tılla-tepe‟de V. Sarianidi baĢkanlığındaki Sovyet-

Afgan arkeoloji heyeti, M.S. I. yüzyıla, yani Yüeh-chih veya KuĢanların erken dônemine ait kabul 

edilen altı mezar açmıĢlardır; bunlardan beĢi kadınlara, sadece biri erkeğe aittir.89 Buradan, prens ve 

prenseslere ait 20.000 parça ve çoğu altın olan zengin malzeme çıkmıĢ90 ise de bunlar, -onların 

gôçebe oldukları dıĢında- etnik kimliklerini tespit etmekten uzaktır.91 Ancak Sarianidi, Tılla-tepe 

kurganlarındaki defin adetlerinin Sibir ve Altay Hunları‟nınki ile benzerlik gôsterdiğini ve Mongoloid 

izler taĢıdığını, Amu-Derya kuzeyindeki BiĢkent vadisinde bulunan ve Mongoloidliğin tamamen 

kaybolduğu tiplerden ise kesin bir Ģekilde ayrıldığını açık olarak ifade etmektedir.92 Yine son 
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zamanlarda, Tun-huang yakınlarındaki bir sınır kalesi kazısında arkeologlar, Yüeh-chih elçilerine 

�inlilerin yiyecek temin ettiklerine dair M.�. I. yüzyıl sonlarına ait yazılı bir belge bulmuĢlardır.93 

Ancak bu belgenin, bôlgeye yakın oturan Hsiao Yüeh-chihler (Küçük Yüeh-chih) ile mi yoksa “Ta 

Yüeh-chih”‟lar ile mi ilgili olduğu tam anlaĢılamıyor; onların etnik kimliği konusu da aynı Ģekilde açıkta 

kalıyor. Yüeh-chih ve Orta Asya‟daki diğer gôçebe kavimlerin ırkî veya kültürel durumları Batıda 

yıllardır tartıĢıldı ve araĢtırıldı; ortaya çıkan durum, Xinru Liu‟nun dediği gibi “ırk ilmi”nin beyhude 

olduğunu gôsterdi. Ġnsanları bilhassa Orta Asya‟da yaĢayanları dillerine, derilerine, kemik ôlçülerine, 

hatta modern teknoloji kullanılarak DNA‟larına gôre kategorize etmek, farklı dil gruplarındaki kiĢilerin 

ırkî menĢelerini ortaya koymak bir mana ifade etmiyor.94 

KuĢanların menĢei ile ilgili olarak, onların dil, ırk, antropolojik ve gerek tasvirlerde gerekse 

sikkelerindeki fizikî ôzelliklerine bakılarak baĢlıca beĢ gôrüĢ ône sürülmektedir: 1. Türk menĢei, 2. 

Moğol menĢei, 3. Tibet menĢei, 4. Hint menĢei, 5. Ġran menĢei, 6. Saka/Ġskit menĢei. Bunlardan Tibet 

ve Hint menĢei gôrüĢü fazla rağbet bulmadı. Ġskit gôrüĢünü ortaya atan K. Enoki, Yüeh-chihları Ġskit 

saydığı için,95 onlardan inen KuĢanlar da doğal olarak Ġskit menĢeli gôrünüyorlar. Biz burada Ġran ve 

Saka/Ġskit menĢei gôrüĢlerini birlikte mütalaa edeceğiz. 

KuĢanlar, Bactria Grek Krallığı‟nın gôçebelerce yıkılması hakkında Grek (Strabon) ve Latin 

(Pompeius Trogus) kaynaklarının verdikleri beĢ kabile/boydan (Asioi/Asii, Pasianoi, Tocharoi/Tocari, 

Sacarauloi/Sacaraucae ve Sacai) Tochari (Tocharoi) ve Asiani (Asii) ile de irtibatlandırılmıĢlardır.96 

Kaynaklardaki bilgilere gôre J. Marquart, Sacaraucae‟lerin Bactria‟yı, Asiani‟lerin ise Sogdiana‟yı iĢgal 

ettiklerini belirtmiĢtir.97 Ancak, bu kaynaklarda ifade edilen “Asianiler Tochari‟lerin hükümdarları 

oldular, Sacaraucaeler imha edildiler”98 ifadesine dayanarak, KuĢanların Asiani‟ler oldukları genel bir 

kabul gôrmüĢ ise de bu Asianilerin kimler oldukları ve nereden geldikleri h�l� meçhuldür; hatta 

Asianiler ile Vusun‟ları iliĢkilendiren gôrüĢler bile mevcuttur.99 Bizim burada yapmak istediğimiz, 

KuĢanların etnik anlamda hangi boydan veya kabileden geldikleri değil, onların hangi milliyete 

mensup olabileceklerini tetkik etmektir. Tohar gôrüĢü, daha çok Yüeh-chihların menĢei ile ilgili 

olduğundan burada ele alınmayacaktır.100 

1. Türk MenĢei GôrüĢü 

Hemen belirtmek gerekir ki KuĢanları Türk menĢeine bağlayanlar onların sikke ve 

kitabelerindeki bazı isim ve unvanlarına, paralarında ve heykellerinde tasvir edilen fizikî ôzelliklerine 

gôre hüküm vermektedirler. Bu gôrüĢün belli baĢlı sahipleri J. Kennedy, Wilson, Bhandarkar, S. Lévi, 

F. Hirth ve bilhassa E. Hultzsch‟dur. 

Kennedy, KuĢanlar devrine ait heykellerde ve bilhassa KaniĢka‟nın baĢsız heykelinde, yeni 

bulunan ve KuĢanların KaniĢka‟ya kadarki hükümdar silsilesini veren Rabatak kitabesine gôre Ģimdi 

sikkelerdeki “Sóter Megas” ile ve �in kaynaklarındaki Yen-kao-chên ile aynileĢtirilen Vima I. 

Taktu‟ya101 ait Mathûra yakınında Mat‟taki heykelde,102 ayrıca sikkelerinde 1912 yılında Doğu 

Türkistan‟da yaĢayan Türklerin temsilini gôrmektedir. Kennedy‟ye gôre, sikkelerinde tasvir edildiği 
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Ģekilde, fizikî hususiyetleri onları Türk yapmaya sevkeden �millerin baĢında gelir: Sivri kafatası, çıkık 

elmacık kemikleri, büyük, uzun ve geniĢ burun, hafif sakal, KuĢan hükümdarlarının genel ôzellikleri 

olup, yine hükümdar bol bir ceket ve kocaman botlar giymektedir. KaniĢka‟nın fizikî hususiyetleri onun 

bağlı bulunduğu boyun karakteristik ôzellikleridir; onun boyu olan Tochariler ise büyük Türk ailesine 

mensup idiler.103 

Kennedy‟nin bu gôrüĢü ondan uzun zaman ônce, KuĢan‟ların sikkelerini yayımlamıĢ olan 

Wilson‟da da gôrülmektedir: “KuĢan hükümdarı koni biçiminde bir baĢlık, yanlardan uçları kalkık, 

üzerinde bir tür dar ceket olan vücuda yapıĢık bir entari giyer; değiĢmez bir biçimde çizme giyilir. 

�zellikler Moğolların değil Türklerinkidir.”104 

Kuzey Bactria bôlgesinde bulunan arkeolojik eserlerde, bilhassa terracotta‟larda tasvir edilen 

KuĢan savaĢçıları da daha sonraki devirlerde tasvir edilen tipik Türk ôzelliklerini yansıtır. KuĢan 

savaĢçıları: Sol tarafta asılı duran kınındaki uzun kılıçlar…, ayak bileklerine kadar bacaklarını ôrten 

Ģalvar veya kumaĢ pantolonlar…, birbirine tamamen uygun botlar ve, bir omuzdan ôbürüne atılan 

geniĢ bir kayıĢ olan muhtemelen bir pelerin giyerler… Bazan da sağ ellerinde kısa bir kılıç, sol 

ellerinde, bir yıldırımı tasvir eden, kabartma bir arması olan oval bir kalkan tutarlar.105 Güney 

Asya‟nın sıcak iklimine rağmen KuĢan hükümdarlarının KaniĢka ôrneğinde olduğu gibi en azından 

resmiyette, ata binmenin bir ôzelliği olarak bozkır tarzında: Pantolon, ceket ve bot giydikleri 

gôrülmektedir.106 KaniĢka‟nın heykelinde olduğu gibi, Kuzey Bactria‟da, elinde bir sopa107 veya üçlü 

yaba ile resmedilmiĢ tanrı tasvirli kiremit parçaları da bulunmuĢtur.108 Bugün �zbekistan sınırları 

içerisinde yeralan ve genellikle KuĢanların Amu-derya kuzeyindeki sarayı kabul edilen Halçayan‟da 

bulunan terracotta tasvirleri araĢtıran G. Pugaçenkova da, buradaki tasvirler ile KuĢanların ilk 

yabgu‟su “HIAOY”nun (ônceki okunuĢu ile “Heraus”) paraları üzerindeki yabgu‟nun tasvirini mukayese 

etmiĢ ve benzer ôzellikler bulmuĢtur.109 Pugaçenkova‟ya gôre, KuĢanlar‟ın Amu-derya kuzeyindeki 

sarayı olarak gôrdüğü Halçayan‟da ve baĢkenti olarak kabul ettiği Dalverzin-tepe‟de110 bulunan 

heykelcikler, KuĢan yabgu‟sunun kraliyet �ilesine mensup olan kiĢileri gôsteriyordu.111 Saka ve 

Yüeh-chih‟lerin bôlgede gôrünmesinden sonra çoğu zaman at üzerinde tasvir edilmiĢ terracotta 

savaĢçılara KuĢan hakimiyetinde bulunan bütün Bactria Ģehir harabelerinde yoğun olarak 

rastlanmaktadır.112 Bactria bôlgesinde yapılan Tılla-tepe kazıları neticesinde de, Altay bôlgesindeki 

Pazırık (Pazırık II), Kuzey Moğolistan‟daki Hun kurganlarında ve Ġskit ve Saka mezarlarında gôrülen 

baĢ giyimi olarak yine sivri baĢlık/külah giyme ôzelliğine rastlanmıĢtır.113 

Bhandarkar da KuĢan hükümdarları Kujula Kadphises ve KaniĢka‟nın sikkelerindeki kral 

giyiminin de benzer Ģekilde yani Türklere has olduğunu ifade ediyor.114 S. Lévi, Hemachandra‟nın 

Abhidhana-Chintamani 959‟daki Türklerin ġaka‟lar (Saka) oldukları pasajına temasla, KuĢan‟ların 

ġ�hî kraliyet unvanını kullandıkları için ya ġ�hî veya Türkler olduklarını açıklamaktadır.115 

Hirth ve Hultzsch ise, KuĢan‟ların ilk devirlerinde kullanılan Yavuga (Yabgu) ve kujula 

unvanlarından hareketle onların Türk menĢeli oldukları gôrüĢüne vardılar. Hirth, bilhassa Kujula 

Kadphises‟in sikkelerinde (ve belki de kitabe) kullandığı yavuga kelimesinin Türkçe yabgu ile aynı 
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olduğunu belirterek, KuĢanların da Türk olduğunu ifade etti.116 

BaĢlangıçta St. Konow da, Yüeh-chihların Türklüğü üzerinde durmuĢtur. Ona gôre, Orta 

Asya‟daki eski ana yurtlarından Yüeh-chihleri sürüp çıkaran Hsiung-nu‟lar, genellikle Türk olarak 

kabul ediliyor. Hsiung-nu‟lar tarafından Yüeh-chihlerle birlikte sürülen Vusun‟ların da Türklerden 

olmaları muhtemeldir. O halde Yüeh-chihlerin onların komĢuları olarak Türk kabileleri olmaları gerekir. 

Bu arada onların, Batıya doğru uzun yolculuklarına çıkmadan ônce bazı Türk unsurlarını da içlerine 

almıĢ olduklarını tahmin etmek mümkündür.117 

Hultzsch, Kujula Kadphises‟in kullandığı yavuga ve kujula unvanları dolayısıyla KuĢanların Türk 

menĢeine iĢaret etmektedir. Hultzsch‟a gôre, yavuga, Türkçe yabgu; kujula ise yine Türkçe “güçlü” 

kelimesiyle aynileĢtirilebilir.118 

KuĢanların Türk menĢeli olduklarını ileri süren bilginlerin dayandıkları temel kaynaklardan biri de 

XII. yüzyılda yazılmıĢ olan Kalh�na‟nın Rajatarangîni isimli, KeĢmir tarihinden ve hanedanlarından 

bahseden eseridir. Kalh�na‟da üç hükümdarın yani HuĢka, YuĢka ve KaniĢka‟nın,119 TuruĢkalardan 

yani Türklerden indikleri ve VIII. yüzyıl Gandhara krallarının da KaniĢka‟nın kendi ataları olduğu 

iddiasında bulundukları (I, 170) kaydına dayanarak bilginler, bôylece KuĢanların Türklüğünün 

kaynaklarda bir diğer teyidini buldukları fikrindedirler.120 

KuĢanların menĢei hususunda Ġsl�m kaynaklarındaki bazı Ģahıs isimlerini KuĢan hükümdar 

isimleriyle benzeĢtirmeye çalıĢan J. Markwart ise, El-Bîrûnî‟nin K�bil Türk-Ģ�hî‟lerinin kendi 

menĢelerini Barha Tetkin/Barha Tekin (�õw1çK,)‟den getirdiklerine iĢaret ettiğini belirterek 

doğrusunun Îra Tegin (�õw0åKô!) olduğunu tahmin ettiği bu kiĢinin, KuĢanların sikkelerinden bilinen 

ilk hükümdarları “Heraios” (Ģimdiki okunuĢu ile HIAOY) ile aynı olduğu fikrini belirtmektedir.121 

KuĢanların veya onların neĢet ettikleri rivayet edilen Yüeh-chihlerin, Türk menĢeli oldukları 

teorisinin tenkidine gelince; her Ģeyden ônce fizikî benzerlikler ve kılık kıyafet bahsedilen devirde 

olduğu gibi daha sonraki devirlerde de Orta Asya‟nın hemen bütün gôçebe kavim ve boylarında 

gôrülen ortak hususiyetlerdir. Mesel�, gerek KuĢanlar gerekse Sakalara atfedilen sivri kül�hlılık, M. �. 

VI. yüzyıldaki Ġran metinlerinin yer aldığı Saka tasvirlerinde de gôrülür. Milat sonrası asırlarda da atlı 

gôçebe hayatını devam ettiren bütün bozkır kavimlerinde, gerek KaniĢka‟nın heykelinde, gerekse 

diğer bazı KuĢan hükümdarlarının paralarında gôrülen tiplerin bazıları, hemen hiç değiĢmeden 

günümüze kadar gelmiĢtir. Nitekim eski savaĢçı Ġran kavimlerinin, Ġskitlerin, sonraki Parthların vs. 

umumî tipleri aynıdır. Frye‟ın dediği gibi, Orta Asya‟da vahaların dıĢında yaĢayan gôçebeler, Ġranlılar 

tarafından umumiyetle “Saka” olarak isimlendiriliyordu ve bunları yerleĢiklerden ayıran ôzellikler etnik 

ve lengüistik olmaktan çok hayat tarzlarından kaynaklanıyordu. Ortak bir hayat tarzı sürdüren bu 

gôçebeler ise, daha sonra muhtelif Türk boylarının hep “Türk” adını alması gibi, Yakın Doğu‟daki 

yerleĢik kavimler tarafından da ayrı gôrülmemiĢler, birlikte ve aynı isimle mütalaa edilmiĢlerdir.122 �in 

kaynakları da, “Hsi-yü” kavimleri ve devletleri hakkında bilgi verirken, Vusun, Yüeh-chih, muhtelif 

Saka devletçikleri, K‟ang-chü, An-hsi, Ta-yüan gibi aynı hayat tarzını devam ettiren kavimlerin hep 
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birbirlerine olan benzerliklerini anlatmaktadır.123 O halde fizikî, dıĢ benzerlikler bunları ayırt etmede 

fazla etkili olamaz, belki sadece tebarüz ettiren bir ôzellik olabilir. Zaten M. �. II. yüzyıldaki kavimler 

harek�tı neticesi, kabileler birbirilerine çok karıĢmıĢ idi; nitekim CHS 96 A, Vusun, Ta-Yüeh-chih ve 

Sakalardan bahsederken, bunların içinde diğerlerinden boylar olduğunu da belirtmeden geçmiyordu. 

Türkistan‟daki Türkler ile aynı olduğu belirtilen fizikî hususiyetlere gelince; bunlar Konow‟un da 

belirttiği üzere hiç ikna edici değildir. �ünkü, geniĢ ôlçüde Doğu Türkistan ahalisince temsil edilen 

Homo alpinus tipindeki insanın karakteristik hususiyetleri, büyük burun ve diğer hususiyetlere gelince, 

bu nispeten daha geç zamana ait olup Türk unsurların Doğu Türkistan‟a gelip yerleĢmesi çok 

sonradan olan bir hadisedir; bahsedilen devirde Doğu Türkistan‟daki Ģehir devletçiklerinin birçoğunda 

h�l� Hint-Avrupaî topluluklar vardı ve bunlar IX.-X. yüzyıldaki Uygur medeniyetine kadar buradaki ırkî 

ve lisanî hususiyetlerini devam ettirmiĢlerdir. Nitekim Doğu Türkistan‟da bulunan renkli duvar resimleri 

de muhtelif tipte insanlar tasvir etmektedir. 

Yavuga ve Kujula unvanlarına gelince; bunların herhangi bir Türk menĢeinden getirilmeleri son 

derece güç ve hatta imk�nsız gôrünüyor. Yavuga/Yabgu kelimesi hakkında yapılan araĢtırmalar,124 

bunun Ġran menĢeli olduğunu gôstermiĢtir ve artık ispatlanmıĢ gibidir. Türklerde Yabgu kelimesi, Türk 

devletlerinde doğuda değil, Batıya geçtikten sonra kullanılmaya baĢlanıyor. Mesel� Vusun‟larda ve 

Hsiung-nularda (sadece bir tane gôrülüyor) gôrülen yabgular, ya Batı Türkistan vesilesiyle geçiyor, ya 

da aslen Batı Türkistan menĢelidirler.125 Konow, Yavuga kelimesinin, Ġran menĢeli olmakla beraber, 

KuĢanların bunu Türklerden değil, mirasçıları olmak dolayısıyla Sakalardan aldıklarını, çünkü onlarda 

baĢka Saka unvanlarının da kullanıldığını ifade ediyor.126Yabgu unvanının KuĢanlar tarafından 

kulanıldığı ve bunun Türkçe bir unvan olduğunun hiçbir sağlam temeli yoktur. �ünkü bu fikir, aslında 

bir tarih hatasıdır (anachronism).127 Türkçe “güçlü” veya “güzel” ile izah edilmeye çalıĢılan Kujula 

unvanı ise muhtemelen Ġran menĢeli olup, belki de “kûçek/kûçelû” (küçük, daha küçük) kelimesiyle 

alakalıdır. Son zamanlarda N. Sims-Williams da, Kujula kelimesini, Ġran dillerinden olan ve M.S. IV. 

yüzyıldan Ġsl�m‟ın bôlgeye geliĢine kadar Orta Asya‟da lingua franca olan Soğdca‟da128 Ģahıs 

isimlerinde hypocoristic (küçültme) –kk eki ile biten *Kujuk (a) k/*Kujukk (Türkçe: Küçük) ile mukayese 

etmektedir.129 KuĢanlara muasır olan Saka kayıtlarında, Liaka kuzulaka gibi Saka isimleri mevcuttur; 

hatta bazı bilginler, kujula kelimesinin de aslında kujula (ka) olduğunu düĢünmektedirler.130 

KuĢanların kullandıkları Ģ�hî veya Ģao/ĢaonanoĢao (kral/krallar kralı) unvanına gelince; bu 

unvan, KuĢanlardan daha ônce Sakalarda gôrülmeye baĢlar. M.�. 85 yılına doğru Taxila‟ya giren ilk 

Saka kralı Maues (M. �. takriben 90-80) 131 ve halefleri Azes I.132 ve Azilises‟in sikkelerinde, 

Grekçe olarak “Basileos Basileon”, Kharosthice olarak “Rajadirajasa” veya “Maharajasa Rajadirajasa” 

Ģeklinde gôrülen unvanlar,133 hep bu Ģ�hî veya Ģao unvanıyla ilgilidir, Ģaonano Ģao unvanı ise zaten 

KuĢan menĢelidir.134 ġ�hî unvanı, Konow‟un bildirdiğine gôre Vikrama takviminin baĢlamasından 

yani M. �. 58/57‟den ônceki bir zamanda Ġndus bôlgesinde bir imparatorluk kuran eski Sakalar 

tarafından kullanılmıĢ135 ve KaniĢka tarafından yeniden ortaya atılmıĢtır; bununla beraber, KuĢan 

hükümdarı KaniĢka, kendi sikke yazılarında (legend) Doğu Hindistan‟ın fethinden sonra bilhassa altın 

sikkelerinde, Hotan Saka Ģekli olan rao Ģao/Ģau‟yu kullanmıĢ136 ve ondan sonra da halefleri 
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HuviĢka,137 VasiĢka ve Vasudeva tarafından kullanılmasına devam edilmiĢtir.138 ġ�hî unvanına ilk 

defa olarak, KaniĢka‟nın 7 yılına ait Brahmîce kitabesinde rastlıyoruz; 139 onun haleflerinin Brahmî 

kitabelerinde de aynı durum gôrülür. ġ�hî unvanı, diğerleriyle birlikte, mesel� Vasudeva‟nın 

kitabelerinde kullanılan değiĢmez unvanlarından biridir.140 Aslında bu “krallar kralı” unvanı, ilk ônce 

Ġran‟da gôrülmektedir. Parth nümizmatiğine “krallar kralı” unvanını sokan, Mithradates I. (M.�. 171-

138)‟dir.141 

Türk menĢei ile ilgili olarak Kalhana‟nın temas ettiği TuruĢka yani Türklere atfedilen bôlüm,142 

TuruĢka/Türklerin çok iyi tanındığı devirlerde meydana getirilmiĢtir, oysa tıp metinleri daha ônceye 

aittir.143 Pur#na ve Mah#bh#rata gibi Hint kaynakları, kuzeyden gelip Hint kıtasını zapt eden ve 

burayı idare eden yabancı sülalelere Yavana, Pahlava, Tukhara, TuruĢka, KuĢana ve Mleçça gibi 

isimler vermiĢlerdir. Bunlardan “Yavana” (Yauna>Yona>Yavana), Ġyon anlamına olup, Grekleri veya 

Bactria ve Kuzey Hindistan‟a gelen Helenistik dônemdeki Grek olmayan yabancıları gôsterir.144 

“Pahlava”, Ġran‟daki ArĢak/Parth (�in kaynaklarındaki An-hsi) Hanedanı‟ndan olup, Kuzey Hindistan‟a 

gelerek baĢta Kabil ve çevresi olmak üzere burada M.S. I. yüzyıl baĢında Indo-Parth‟ları kuran 

Gondophares (M.S.20/21-45/46)145 Sülalesi‟ne Hint kaynaklarında verilen isimdir.146 “Mleçça” ise 

genel anlamda yabancı (“barbar”, “cemiyet dıĢı”, “dinî yônden temiz olmayan”) demektir ve çok daha 

geç tarihlere aittir;147 mesel� V-VI. yüzyılda KeĢmir bôlgesindeki Hûna‟lar, Ortaçağ Hindistan‟nda 

kuzey-batı sınır bôlgelerindeki Ġsl�m ülkeleri için hep mleçça tabiri kullanılır;148 XI. yüzyılda artık 

Ġsl�m‟ı seçmiĢ olan prensler için ise onların belki de Saka menĢeli olduğunu gôstermek için “mleçça” 

yerine Saka tabiri kullanılır.149 “TuruĢka”, Türk idaresi zamanına ait kayıtlarda geçer. M.�. II. 

yüzyıldaki gôçebe istilaları münasebetiyle ise Hint kaynaklarında Tukhara, TuĢ�ra, TuĢkara, 

TuruĢka150 ve KuĢana gibi lengüistik bakımdan birbirinden çok farklı isimler geçmektedir.151 “Aynı 

halkın farklı isimlerle adlandırılması, onlardaki sadece ikamet yerleri değiĢikliklerini değil, aynı 

zamanda kültürel birleĢmeler ve hatta ismen temas edilen halkın yapısını da gôsterir.” Klasik Hint 

kaynaklarının, M.S. IV. yüzyıldan ônceki istil�lar için, M.�. II-I. yüzyıldaki istila da dahil, Yüeh-chih 

veya KuĢan tabirine değil de daha ziyade Tukh�ra veya TuĢ�ra gibi isimlere yer verilmesi,152 

bunların hükümdarlarının da Purana metinlerinde Grekler için kullanılan “Yavana”lardan sonra 

listelenmesi, bu ismin Türkler için kullanılan “TuruĢka”yı hatırlatması sebebiyle birçok bilgin, Yüeh-

chih ve KuĢanların “Türk” menĢeli olduklarını ifade etmiĢlerdir. El-Bîrûnî‟deki, Tibet menĢeli Türkler 

arasında kendilerini Barha Tegin neslinden getiren pasaj ise, tek bir açıklamaya t�bi değildir. Bazı 

bilginler bunu “Kadphises” ile açıklarken, Marquart, Mac Dowall ve Wilson‟un, Periplus153 47‟deki 

Ġdion ile birleĢtirmeye çalıĢtıkları “HIAOY” sikkesi ve “HIAOY” ile açıklamayı teklif etmiĢtir. Eğer onun 

sôylediği doğru ise o zaman Barhat/Brhat kelimesinin, Kadphises‟e tekabül ettiği ifade edilen “Brhat” 

Ģekli bozulmuĢ oluyor. “HIAOY” isminin bugün artık hükümdarın adı değil, Yabgu/yavuga unvanının 

yanlıĢ yazılmıĢ bir Ģekli olduğu kabul ediliyor; 154 “HIAOY”nun asıl adı ise “KuĢan” idi. Marquart‟ın da 

iĢaret ettiği tegin kelimesi ise eski Türk metinlerinde de geçmekle birlikte menĢei h�l� çôzülmemiĢ 

unvanlardandır.155  

Marquart, bu Türkçe “tegin” unvanının, “HIAOY”nun sikkelerindeki Sanab/Sanaob‟un tercümesi 
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gibi gôründüğünü belirtiyor.156 Ancak Sanab‟ın ne olduğu henüz açıklığa kavuĢmamıĢtır. Hatta, 

“HIAOY”nun bağlı bulunduğu yer bile olabileceğine iĢaret ederek, sikkelerde, Grek monogram‟larının 

kaydedildiği yerde ve diğer kelimelerden daha küçük harflerle kazıldığına dikkat çekilmektedir. 

Gôrüldüğü üzere, Türk menĢei sağlam bir esasa oturtulmuĢ değildir. �stelik sikkelerde 

gôrüldüğü sôylenen fizikî tipin bir hususiyeti de, nümizmatlara ve KuĢan devri yerleĢim yerlerinde, 

kurganlarda kazı yapmıĢ olanlara gôre, KuĢan devri kurganlarında ve bilhassa BiĢkent vadisinde 

bulunan Tulhar, Aruktav ve Kokkum ile daha batıdaki BabaĢov kurganlarında,157 keza Talas 

vadisinde M.S. II-IV. yüzyıl Vusun dônemine ait Kenkol “katakomb” tipi kurganlarda, Tanrı dağları, 

TaĢkent havzası, Fergana ve Alay kurganlarında sıklıkla rastlanan kafa -tepe- ve boyun 

deformasyonu (kafatasının genç yaĢta sun‟î olarak Ģeklinin bozulması) 158 ôzelliğini yansıtmasıdır; 

bu ôzellik, bir kavmin etnik durumunu tespit etmede çok ônemlidir.159 Bazı bilginler, kurganlarda 

gôrülen bu hususiyetin, KuĢanların mesel� “HIAOY” (eski adıyla “Heraus”), ve Vima Kadphises 

sikkelerinde oldukça belli olduğunu ifade ediyorlar.160 Bilindiği kadarıyla Türklerde kafatası 

deformasyonu ameliyesi bulunmuyordu. Mesela, genellikle “Türk” olarak kabul edilen Asya Hunları 

(Hsiung-nu) ile ilgili ne arkeolojik, ne de yazılı kaynaklarda bôyle bir ôzelliğe rastlanmamıĢtır.161 

2. Mongoloid MenĢei GôrüĢü 

KuĢanların Mongoloid bir menĢeden geldikleri gôrüĢü temelde �in kaynaklarının Yüeh-chihlara 

dair verdikleri bilgilere dayanmaktadır. Bu bilgiler, Yüeh-chih‟ların �in‟in batısında Kan-su 

bôlgesindeki yurtlarından kalkıp Ta-hsia‟ya gelerek burada beĢ Yüeh-chih hsi-hou‟luğunu teĢkil 

etmeleri, Chang Ch‟ien M.�. 129/128 yıllarında kendilerini ziyaret ettiği zaman, h�l� gôçebe bir hayat 

tarzı sürdürmelerinden ibarettir. Gôrüldüğü üzere bu malum hik�yede Mongoloidlikle ilgili bir durum 

sôz konusu değildir. Ancak B. N. Puri, bu gôrüĢte olan bilginlerin kelimelerde bazı sôz oyunlarına 

kalkıĢtıklarını ifade ediyor.162 Tabiatıyla KuĢanların Mongoloid menĢei tespitinde kelime oyunları 

belirleyici olamaz. Ancak, H. Zimmer gibi bilginler, bu bilgilere dayanarak KuĢanların ırkî bakımdan 

Moğol soyundan geldiklerini tahmin etmiĢlerdir.163 

Bize gôre bu gibi bilginlerin, KuĢanları Mongoloid bir ırka bağlamakta asıl dayanakları, bilhassa 

BiĢkent vadisi kurganlarından elde edilen kafataslarının birçoğunun Mongoloid tipte bulunması 

olmalıydı. 

Ancak bu gôrüĢün de sağlam olduğu sôylenemez. Mesel� Asya‟daki Hun (Hsiung-nu) 

kurganlarında da birçok Mongoloid tipe rastlanmaktadır. Hatta Debets, buna dayanarak bu Mongoloid 

unsurların Hunlar olması gerektiğini belirtmiĢtir. Fakat, B. �gel‟in de ifade ettiği gibi Hunların devlet 

ricali arasında Mongoloid olanlar bulunmakla beraber, Hunların tamamen Mongoloid bir ırktan 

geldikleri neticesini çıkarmak herhalde yanlıĢ olur. “Büyük Hun Devleti, içinde birçok milletleri toplayan 

bir imparatorluk mahiyetinde idi. Altay dağlarındaki kurganlarda birkaç Mongoloid iskelete 

rastlamamızın sebebi de budur.”164 

3. Ġran MenĢei GôrüĢü 
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KuĢanların, gerek sikkelerinde gerekse heykellerindeki tasvirlerin fizikî hususiyetleri dikkate 

alınarak, bilhassa KuĢanların kullandıkları dilin ve bazı unvanların, isimlerin, esasen Saka veya bir 

Doğu Ġran menĢeine dayandıkları ifade edilerek onlarda bir Saka ve Ġran menĢei arayan bu gôrüĢ, 

baĢlangıçta Konow tarafından müdafaa edilmekle beraber, bugün Saka ve Ġran dilleriyle uğraĢan ve 

bu arada Bactria bôlgesindeki KuĢan dil yadig�rları ile ilgilenen hemen bütün araĢtırıcılar tarafından 

da kabul edilmektedir. 

Konow, KuĢanların kitabelerinde gôrülen yavuga, kujula, erjhûna, muroda/murunda, majhaka 

gibi tabirlerin yanı sıra, daha çok KaniĢka‟nın sikkelerinde ortaya çıkan Ģao/Ģau, Ģ�hî; ayrıca Kujula 

Kara Kadphises‟in unvanında gôrülen kara kelimelerini dikkate alarak ve KuĢan hükümdarlarının 

hemen hepsinin isim ve unvanlarının bir Ġran dilindeki kelimeyle izah edilebilmesinden hareket ederek, 

KuĢanların lisanî bakımdan Ġranlı oldukları sonucuna varmıĢtır.165 Onun bu gôrüĢlerine yakın olarak 

M.S. IX. yüzyıla kadar Doğu Türkistan‟daki Turfan, KaraĢahr, Kuça ve KaĢgar ahalisinin Türkçe değil 

de Ġran, Sanskrit ve diğer Avrupa dilleri ile sıkı sıkıya al�kalı Hint-Avrupaî diller (mesel�, Tohar A ve 

Tohar B) konuĢtuklarını belirten R. Grousset, gerek Orta �ağ �in seyyahlarının ifadelerinin, gerekse 

bu bôlgelerde yapılan kazılarda çıkan malzemenin bunu teyit ettiğini belirtmektedir.166 Bahsedilen bu 

dil, P. Pelliot tarafından Doğu Ġran dili, Luders tarafından Saka dili, Kirtse ve Bailey tarafından ise 

Hotan Sakacası olarak isimlendirildi.167 Konow‟un takdim ettiği KuĢan dilindeki kelimeler de iĢte bu 

dilden gelmektedir. KuĢanlar, Hotan bôlgesinden aldıkları Saka dil unsurlarını Bactria bôlgesine 

yerleĢtikten ve KuĢan devletini kurduktan sonra, sikkelerinde ve kitabelerinde de tatbik etmiĢlerdir ki, 

KaniĢka zamanında bazı iml� değiĢiklikleri yapılmak suretiyle, “KuĢan yazısı” adı da verilen bir yazı ile 

yazılan bu dile bugün birçok bilim adamı Bactria dili adını vermektedir. 

KuĢanların Bactria‟da ilk devletlerini kurmalarından itibaren gôrülen isim ve unvanlar, ancak bu 

Saka veya Doğu Ġran dili ile açıklanabiliyor. Mesel� yavuga unvanının Saka Patika tarafından 

zauva/jauva Ģeklinde kullanıldığı,168 bunun iptidaî Ģekillerinden birinin de KuĢan yabgusu, bizim 

Kujula Kadphises‟in Bactria parasıyla aynileĢtirdiğimiz, “HIAOY”nun parasında gôrülen “HIAOY” 

olduğu169 biliniyor. Kujula‟nın ise Ġran dillerindeki kûçek veya kûçelû‟dan gelme olabileceği üzerinde 

zaten durulmuĢtu; Kujula unvanı veya ismi Sakalarda Kuzulaa veya Kusulaka Ģeklinde de 

gôrülmektedir.170 “Kadphises” kelimesi de, “büyük lider” anlamındaki yine Ġran dilleriyle al�kalı olarak, 

kad-pise/paisa olarak izah edildi.171  

Ġndo-Parth/Pahlava hükümdarı “Maharaja Guduvhara” Gondophares‟in 26. saltanat yılına ait 

103 tarihli Taht-i-Bahi Kitabesi‟nde erjhuna olarak geçen kelime172 Konow‟a gôre Saka dilindeki 

alisanai, eysanai‟nin kısa Ģeklidir.173 KaniĢka I.‟in saltanatının 11. yılına tarihli olan, Pakistan‟da 

Zeda‟da bulunan Kharosthice kitabede kullanılan muroda ve marjhaka kelimeleri/unvanları da ancak 

Hotan-Saka dili ile izah edilebiliyor.174 “Sahip” anlamında Saka dilinde bir unvan olan muroda 

kelimesi, KaniĢka‟nın unvanı olarak gôründüğü gibi,175 Saka-murunda Ģekliyle Gupta Hanedanı‟ndan 

Samudragupta‟nın (tahminen M.S. 335) Allah�b�d kitabesinde de gôrülmektedir. Hatta Konow, bu 

Sakamurunda‟yı �in kaynaklarının Sai-wangları ile eĢitlemektedir.176 Marjhaka kelimesi ise 

KaniĢka‟ya verilen bir unvan olup,177 Hotan Sakacasındaki malısaki/malzaki kelimesinin eski bir 
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Ģeklidir.178 Ġlk olarak yine KaniĢka‟nın daha sonra çıkardığı altın sikkelerinde verilen 

Ģao/Ģau/ĢaonanoĢao/ĢaunanoĢau unvanındaki Ģau/Ģao kelimesi, Saka dilinde “kral” anlamına gelen 

ve VIII. yüzyıla ait birkaç kitabede de kullanılan ĢĢau kelimesidir179 ve Ģ�hî ile aynı kôkten 

gelmektedir.180 Kujula Kara Kadphises‟in sikkelerinde gôrülen “Kara” kelimesi de Türkçe ile değil, 

Doğu Türkistan‟da Niya kitabesinde gôrülen ama açıklanamayan K�l� kelimesiyle izah 

edilmektedir.181 Bilginler bunu bir zamanlar ileri sürülen “prens” anlamından ziyade, Ġran dilinde 

kullanılan ve “sahip”, “güç, kuvvet”, “ordu” anlamlarına gelen “Ka‟ra” kelimesiyle izah ediyorlar.182 

Aynı Saka/Ġran menĢei KuĢan hükümdarlarının sadece unvanlarında değil isimlerinde de tespit 

edilmiĢtir. KaniĢka, HuviĢka ve VasiĢka isimlerinde Ġran dilindeki superlatif-iĢka eki bulunan KuĢan 

hükümdarlarının ismi183 hep aynı Ģekilde izah ediliyor: KaniĢka/KaniĢta-“yaĢ bakımından en 

genç”;184 HuviĢka <* huviĢta-“en yaĢlı”;185 VaziĢka/VayheĢka/<VazheĢka-/<* VaziĢta- (eski Ġran 

dilinde Vahistha-) “yürüyenlerin en iyisi, en iyi araba kullanan”.186 Kujula‟nın ismine de bôyle bir 

anlam verilmekte ve eski Ġran dili ile izah edilmektedir: Kudek “küçük, genç” <* kauta-ka; kût�h “kısa” 

<* kott�h <* kauta-t�va-; kûçik “küçük” <* kûçak <* kauta-çiya-ka-ve yeni Fars dilindeki -ûl 

hypocoristic (küçültme) ekinde de gôrüldüğü gibi kûçûlû (kûçilû)”en küçük”.187 KuĢan hükümdar 

isimlerinde en büyük güçlük arz eden ise Grekçe olarak OOHMO (OOEMO) Ģeklinde yazılan, 

Brahmîce ve Kharosthice kitabelerde ise, Vîma ve Vimo olarak geçen Vima Taktu ve Vima 

Kadphises‟in ismidir. Bazı bilginler Vima isminin eski Ġran dilindeki bhima, bala-‟dan veya bhimaratha-, 

bhimasena‟nın kısaltılmıĢ Ģeklinden getirmektedirler. Deneme niteliğinde olarak Eilers, PeĢtû ve 

Pamir lehçelerinde de gôrülen b>v değiĢmesini dikkate alarak, Doğu Ġran ismi olan Vîma-‟yı *Bima-= 

eski Ġran dilindeki Bhima-‟dan getirmektedir; Bhima ve Bima “korkunç, korkutucu” anlamındadır.188 

Sims-Williams ise OOEMO isminin, Rabatak kitabesinde de geçen ooel-“gôtürmek, sevketmek, 

ônderlik etmek” fiilinden gelmiĢ olma ihtimalini belirtmektedir;189 nitekim HuviĢka için kullanılan 

OOEġKO kelimesi de, dedesi Vima‟nın isminin hypocoristic Ģekli (OOHMO > OOEġKO) olabilir.190 

Gôrüldüğü üzere KuĢanlar‟da kullanılan bütün hükümdarlık unvanlarında (devaputra ve kaysara 

unvanları hariç), mutlaka bir Ġran veya Saka menĢei bulunabiliyor. P. Daffin�, KuĢanlar vesilesiyle 

değilse de, Ta Yüeh-chih‟ların Hsiung-nu yenilgisi sonrası Batıya geçiĢlerini izah ederken, Yüeh-

chihlar üzerindeki bu Ġran tesirini de tetkik ediyor. Yüeh-chihların etnik ve lengüistik menĢeinin 

bilinmediğini kaydeden Daffin�, yalnız çok ônemli bir hususa temas ediyor: Yüeh-chihlar, “T‟ien-shan 

kuzeyine yerleĢtikten ve Sakaların bir kısmını içlerine aldıktan sonradır ki ancak, Ġranî etnik ve 

lengüistik unsurlara sahip oldular.”191 

KuĢanların lisanî bakımdan Saka‟lara olan yakınlığına delalet edecek diğer bir ônemli husus ise, 

Vima Taktu‟dan itibaren bazı KuĢan kitabelerinde de gôrülen ve Ģimdiye kadar ilim aleminde 

“bilinmeyen dil” ve “bilinmmeyen yazı” meselesidir. Ġlim adamları, bu yazı ile yazılmıĢ Ģimdiye kadar 

11 adet kitabe bulmuĢlardır; bunların 9 tanesi KuĢanların ilk yerleĢim yerleri olan Bactria ve 

çevresinde, biri Eski Merv‟de, diğeri de Issık-kôl civarındadır. Bilhassa, üç dilde yazılmıĢ ve diğer ikisi 

okunmuĢ bulunan Vima Taktu‟nun DeĢt-i Navur kitabesinin bir yüzünün de bu yazı ve dil ile yazılmıĢ 

olması, KuĢanların bu yazıya büyük bir ehemmiyet verdiklerini gôstermekte idi.  
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Bu “bilinmeyen yazı” hususunda bazı çalıĢmalar da yapılmıĢ olmakla beraber,192 en iyisi, V.A. 

LivĢits, G. Fussman ve J. Harmatta tarafından yapılan tetkiklerdir. Harmatta, Alma-Ata‟dan, Merv, 

DeĢt-i Navur ve Ay Hanum‟a kadar geniĢ bir alanı içine alan193 bu “bilinmeyen dil ve yazı”nın sırrını 

sonunda çôzmeyi baĢarmıĢ gibi gôrünüyor. Harmatta ve Fussman‟a gôre yazı, Kharosthî alfabesine 

çıkmaktadır; bu yazı ile yazılan dil ise, belki KuĢanlar tarafından da konuĢulan bir Saka lehçesi 

olabilir. Harflerin Orhon-Yenisey‟dekilere benzerliğine de iĢaret eden Harmatta, ancak, bazı harf 

hususiyetleri itibarıyla alfabenin Kharosthî menĢeinin Ģüphesiz olduğunu; Kharosthî alfabesinin hece 

değerlerini yerlerine koyduğumuzda ortaya çıkan metnin bir Saka karakteri taĢıdığını ifade ediyor. 

Ayrıca Harmatta, Hotan Saka metinleri ile bu DeĢt-i Navur‟dakileri mukayese etmek suretiyle isimlerin 

de aynı Ģekilde Saka menĢeli olduğunu ortaya koymaktadır. Güney Sakaları veya KuĢanların, 

Hotan‟da da kullanılan ay isimlerine ve 60 yıllık veya baĢka bir takvimle olan zaman hesabı sistemine 

sahip olduklarına da dikkati çeken Harmatta, kitabenin kendi okuduğu metnini ve tercümesini 

veriyor.194 �ıkan netice, Grek harfleriyle yazılı olan Bactria rivayetiyle bu “Saka” rivayetinin bütün 

temel hususlarda birbirine tekabül ettiğidir. Bu dilin, Vima Taktu‟nun kraliyet sarayında, maiyeti ve 

ordusu arasında konuĢulan ve anlaĢılan dil olduğuna da temasla Harmatta, bunun KuĢanlar 

tarafından kabul edilen bir tür Saka diyalekti veya KuĢanların kendi orijinal dili olduğu lehinde bazı 

ipuçlarına iĢaret ediyor.195 LivĢits ise, Issık-kôl yazısı münasebetiyle, bu yazının Kharosthi 

alfabesiyle değil, Ahemenid devri Arami yazısıyla ve muhtemelen de “bir Ģekilde Sakalar ile” ilgili 

olması gerektiği gôrüĢündedir.196 Issık-kôl‟de gümüĢ bir tas üzerinde bulunan kitabenin Sakalara ait 

olduğu ve M.�. VI.-IV. yüzyıllara tarihlendiği zaten ifade edilmekte idi;197 Issık-kôl‟deki bu ôrnekte, 

Sakalar‟a ôzgü olan bir yazının ortaya çıkmıĢ olması, bu hususta bilhassa ônemlidir198 ve 

KuĢanlar‟da bir Saka menĢei gôrmenin de dayanaklarından birini oluĢturuyor. Ay Hanum‟daki 

kitabenin M.�. II. yüzyılın muhtemelen ikinci yarısından tarihlendiğine iĢaretle Harmatta, Issık-kôl için 

verilen tarihin ise çok erken olduğunda Ģüphe bulunmadığını belirtiyor.199 

Bu yazı ile yazılmıĢ Ģimdiye kadar muhtelif eĢyalar bulunmuĢtur: Kaya, maĢraba, çômlek kırığı 

v.s.200 Staviskiy, genel olarak Bactria sahasında tespit edilen bu yazınya farklı karakterlerdeki 

eserlerde rastlanması gôz ônünde tutulacak olursa, bunları bir tür dinî birlik/cemaatle değil, henüz 

bilinmeyen etnik bir grupla al�kalı saymak gerektiğini düĢünüyor.201 

ĠĢte, bizim yukarıda verdiğimiz “bilinmeyen dil ve yazı” hususu hariç, delillere dayanarak Konow, 

KuĢanların en azından dil olarak Ġranlı oldukları gôrüĢüne varmıĢ ve, Sakalar ile olan yakınlığın da 

onların bir Saka boyu veya ailesi olduğunu düĢünmeğe sevk ettiğini belirtmiĢtir.202 

Konow‟un delillerine istinat eden Puri, klasik Batı kaynaklarında verilen Saka tigraghauda (sivri 

külahlı Saka)‟ların NakĢ-i Rüstem Kitabesi‟nde tasvir edilen Ģekliyle KuĢan sikkeleri üzerinde gôrülen 

KuĢan hükümdarlarının da sivri külahlı olarak tasvir edildiğine iĢaretle, “Tuh�ra” olarak isimlendirdiği 

Tohar‟ların yani KuĢan‟ların, erken devirlerde Saka gôçebe gruplarından biri olabilmesinin çok 

muhtemel olduğunu sôyleyerek, netice itibariyle Tochar, veya Tukh�ra olarak bilinen KuĢanların eski 

Saka boylarından bir grup oldukları sonucuna varmaktadır.203 Gerçekten Bactria‟da Tılla-tepe‟de 

KuĢanlar‟ın ilk dônemlerine ait mezarlarda gôrdüğümüz sivri baĢlıklı hükümdar baĢ giyimlerinin yanı 
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sıra dize kadar uzanan uzun kaftanlar “Ġndo-Ġskit” de denilen Ġskit ve Saka giyimlerine oldukça 

yakındır.204 Tılla-tepe kompleksinden elde edilen malzemenin, Yüeh-chihlerden ziyade Altaylar‟daki 

Pazırık ve Moğolistan‟daki Hun dônemi Noin Ula kurganlarına pek çok bakımdan benzerliği,205 

ayrıca bir Saka, Saka-Parth veya Indo-Parth muhitine daha yakın olması da KuĢan‟ların Sakalar ile 

olan bağlantıları için ônemli bir noktadır.206 

Konow, KuĢanları Sakalarla birleĢtirmek için �in kaynaklarında Yüeh-chih‟ler ile Saka‟lar/Sai‟ler 

arasında vuku bulduğu sôylenen mücadelenin doğruluk payını araĢtırmaktadır: En eski �in yıllıkları, 

Han sülalesi kronikleri, Yüeh-chihler ile Sakalar arasında bir savaĢtan sôz etmiyorlar.207 Nitekim, HS 

96 A‟nın Chi-pin bôlümüne baktığımızda yine aynı durumla karĢılaĢılır: Hsiung-nu‟lar tarafından 

vaktiyle mağlup edilen Ta Yüeh-chih‟lar, Batıya giderler, Bactria bôlgesindeki Grek Krallığı‟nı yıkarak 

Ta Hsia‟nın hakimi olurlar ve orada BeĢ Yüeh-chih yabguluklarını (hsi-hou) kurarlar ki bunlardan biri 

de KuĢan (Kuei-shuang) adını taĢımaktadır. Ancak, KuĢanların etnik temeli, M.�. II. yüzyılda 

meydana gelen birçok bozkır kavimlerinin son derece karmaĢık olan gôçleri neticesi oluĢtuğu için, bu 

beĢ beyliğin hepsinin de aslen Yüeh-chih mı, yoksa onların hakimiyetini kabul eden Ġskit/Saka‟lar mı 

olduğu gerek Batılı, gerekse Doğulu �limler arasında h�l� tartıĢılmaktadır.208 Sai-wang‟lar da 

Güneye giderler, Ġndus (Sind) nehrinin yukarı akıntısı olan “Hsüan-tu” (Asma Geçit)209‟dan geçerek 

Chi-pin‟in sahibi olurlar.210 Ta Yüeh-chih bôlümünde de HS 96 A‟da Sai veya Sai-wang‟lar ile bir 

mücadeleden bahsedilmiyor. Konow‟un da belirttiği gibi, bôyle bir mücadele eğer olduysa hadiselerin 

hemen akabinde bôlgeye giden Chang Ch‟ien‟in seyahat raporunda, bunun anlatılması 

beklenebilirdi.211 Sakaların dili, Eski Hotan dili ile akraba olmakla beraber, aynı değildi; KuĢanlar yani 

Hindistan‟daki Yüeh-chihler da Sakaların karĢısında olmayıp, bilakis çoğu zaman onların v�risleri 

olmuĢlardı. Bundan Ģu netice çıkıyor ki, her iki kabile veya kavim de akraba idiler ve biz de Saka fethi 

ile KuĢan‟larınkini birbirine bağlı bir devamlılık/terakki olarak telakki etmek mecbûriyetindeyiz.212 

Saka‟larla KuĢanların hemen bütün unvanları müĢterek olmakla beraber, Hindistan‟daki 

Sakalarda devaputra unvanının bulunmaması karakteristiktir. Ancak Doğu Türkistan‟da Niya‟daki 

Kharosthî vesikalarında Kus�nasena, Bhimasena isimleri ile birlikte, ayrıca Doğu Türkistan‟daki Hotan 

“Sino-harosthi” sikkelerinde “devaputra” unvanı gôrülmektedir.213 

�in kaynaklarına atfen Konow‟un belirttiği Yüeh-chih-Saka mücadelesinin kaynaklarda 

bulunmadığı gôrüĢünü tetkik etmek gerekir. Bilindiği üzere, M.�. 129/128 yıllarında bu bôlgeleri gezen 

ve Yüeh-chih‟lerı da ziyaret eden, dônüĢ yolunda ise muhtemelen Saka‟ların takip ettikleri 

güzergahlardan �in‟e avdet eden Chang Ch‟ien, ne birinci ne de M.�. 115 yılındaki, eski Saka 

ülkesinde oturan Vusunların bulunduğu bôlgeye yaptığı ikinci Batı seyahati sırasında Sai veya Sai-

wang‟lardan veya bunlar ile Yüeh-chihlar arasındaki bir mücadeleden bahsetmiyor; bu husus, SC 

123‟te kolayca gôrülebilir. CHS‟nun, SC 123‟teki Chang Ch‟ien raporundan alınan 61. bôlümü ise tam 

tersine, bu Yüeh-chih-Sai-wang çatıĢmasına temas ederek, Sai-wang‟ların yenilip Güneye gittiklerini 

haber vermektedir.214 Aynı haberi biz CHS 96 B‟de de gôrüyoruz.215 Sai-wang yani “Sakaların Kralı” 

tabiri, bazı alimlerce Bactria Grek Krallığı‟nın yıkılmasıyla ilgili olarak, Batı kaynaklarında temas edilen 

Sacaraucae‟nin bir transkripsiyonu gibi gôrülmektedir; 216 ancak bu konuda tam bir gôrüĢ birliği 
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yoktur.217 

Bu iki kaynak arasındaki tezadı nasıl açıklamak gerekir? CHS‟nun verdiği haberler doğru ise, 

bunu nereden aldı? Eğer Chang Ch‟ien‟in raporundan almıĢ ise SC 123‟teki Chang Ch‟ien‟in kendi 

bôlümünde (“Ta-yüan” bôlümü) bundan niye bahsedilmiyor? Aynı malumat, Ta Yüeh-chih bôlümünde 

yani CHS 96 A‟da niye zikredilmiyor? Bütün bu bilgileri toplayarak değerlendiren Pulleyblank‟a gôre, 

Yüeh-chihler tarafından Sai-wangların, Pamirlerdeki asıl vatanlarından sürülmeleri hik�yesinin 

herhangi bir tarihî temeli olsun veya olmasın, CHS‟daki bilgilere fazla bel bağlanamaz. �ünkü, bu 

hadiselere az çok muasır olan SC asıl kaynaktır ve bu bilgileri HS, bazan gerçek yeni bilgiler, bazan 

da keyfî düzenlemeler yaparak SC‟den almıĢtır.218 

Pamirlerdeki gôçebe Saka kurganlarını tetkik etmiĢ olan Litvinskiy ise, meselenin daha çok 

arkeolojik yônünü araĢtırıyor. Onun da belirttiği gibi, Bactria Grek Krallığı‟nın M.�. II. yüzyılın sonunda 

gôçebeler tarafından istilasına katılanlar Saka-Yüeh-chih kavimleri idi. Bunlar Bactria Krallığı‟na 

saldırırken, aynı zamanda baĢka gôçebe kabile grupları da Parthia‟ya darbeler indirmekle meĢgul 

idi.219 Ortada bir gerçek varsa o da, hangi sebeple olursa olsun, M.�. II. yüzyılın sonu ve M.�. I. 

yüzyıl arasında Doğu Pamir‟de nüfusun ônemli ôlçüde azalmıĢ olmasıdır. Nitekim, buradaki Saka‟lara 

ait arkeolojik komplekslerin analizi, bunların tarihlemesinin M.�. II. yüzyıldan daha sonraki bir zaman 

olamayacağını gôstermektedir.220 Litvinskiy bunda, Sailerin, Pamirler‟den güneye geçiĢ 

hareketlerinin ônemli bir delilini bulmaktadır; üstelik bu hareketle, Pamirler‟de oturan gôçebe kabileler 

de Kuzey Hindistan‟a sürüklenmiĢlerdi. “Demek ki, Pamir Saka kabileleri, Pamir ve Pamir civarından 

geçip gelen diğer kabilelerle birlikte Bactria Grek Krallığı‟nın tahribine iĢtirak ettiler. Bu, Bactria‟nın ve 

Kuzey Hindistan‟ın merkezlerine hücum eden gôçebelerin birkaç dalgasından biri idi…”221 

O halde, bu Saka gôçebe grupları ile, KuĢanları teĢkil ettiği kabul edilen Bactria bôlgesindeki 

gôçebelerin kurganları arasında, herhangi bir irtibatın bulunup bulunmadığına bakmak gerekir. 

Orta Asya‟daki Pamir kurganlarının yanı sıra diğer civar bôlgelerdeki gôçebe kurganlarını, 

BiĢkent vadisindeki kurganları ve genel olarak gôçebe kurganlarını tetkik etmiĢ olan Litvinskiy, M.�. 

VII. yüzyıldan itibaren belli baĢlı üç Saka gôçebe grubu tespit ediyor: 1.Aral çevresi, 2. Fergana-Alay-

T‟ien-shan yani Tanrı Dağları-Semireç‟e/Yedisu, 3. Pamir Sakaları. 

1. Aral çevresinde S. P. Tolstov, eski Amu-derya-Sırderya ırmakları arasında ônemli ôlçüde 

Ģehir ve kurgan tespit etmiĢ olup, �irik-rabat, BabiĢ-mulla I, Balandı I, bu yerleĢmelerden bazılarıdır. 

Tolstov, �irik-rabat‟ı M.�. V.-II. yüzyıllara tarihleyerek, bunu Apasiacae kabileler birliğinin baĢkenti 

kabul etti. Canı-derya‟nın asıl su yolunun eski kıyısı boyundaki yerleĢmeler de yine ona gôre, 

Apasiacaelere aittir. Ġnkar-derya havzasındaki yerleĢmeleri ise Tolstov, Sacaraucaelere maletti. Sır-

derya‟nın eski akıntı yolu havzasında Ceti-Asar (uroçiĢçe)‟daki 20 Ģehir harabesi ise onun tarafından 

Toharlara atfedilmiĢtir ve M.�. I. bin ortası ile milat sınırı arasına tarihlidir. Ġnkar-derya üzerinde 

bulunan iki mezarlık bizi ilgilendiriyor; bunlardan biri Tagisken, diğeri ise Uygarak kurganlarıdır. 

Tagiskendekiler bronz devrine ve Ġskit zamanına ait definlerdir. Doğu-Batı yônünde (veya Doğu-



  1246 

Kuzeydoğu-Batı-Güneybatı) yônünde yerleĢtirilmiĢ çukurlardaki definler, tümülüslü/kurganlı 

mezarlarda bulunur ve sırt üstü uzatılmıĢ olup, baĢ ise Batıya dônüktür. Bu kurganlar, M.�. VII-VI. 

yüzyıla tarihlendiriliyor; buradaki daha geç olan definler ise M.�. V. yüzyıla tarihlidir. Uygarak kurganı, 

Tagisken‟den 30 km. doğuda olup, burada 80 kurgan bulunmuĢtur; bunlar toprağa açılmıĢ çukurlara 

defnedilmiĢ iskeletleri de ihtiva etmekte olup, ôlü yakma izlerine de rastlanır.222 

2. Yedisu-TiyenĢan/Tanrı Dağları araĢtırmalarını A. N. BernĢtam yürütmüĢ, müteakip keĢifler de 

K. A. AkiĢev ile E. Ġ. Ageeva ve A. G. Maksimova tarafından yapılmıĢtır. Bu bôlgedeki kurganlar, 

“kraliyet” kurganları olduğu kadar, alelade mezarları da içinde bulundurur. Saka devrine ait ônemli 

sayıda muhtelif buluntuların olduğu bôlgede bilhassa, Ġli ırmağı orta mecraının sağ kıyısında bulunan 

Bes-Ģatır kurganları ônemlidir. AkiĢev‟e gôre, büyüklü küçüklü 31 kurgandan oluĢmakta olup bunlar, 

Saka Tigraghaudalara aittir. Ġli vadisinde Kargalinsk, Altın-Emel, Cuvan-tôbe, Kadırbay III gibi alelade 

definlerden oluĢan diğer kurganlar da araĢtırılmıĢtır. Definler, taĢ çukurlara ve sıklıkla da toprağa 

yapılmıĢ olup, ôlüler sırt üstü uzatılmıĢtır; baĢ genellikle Batıya dônüktür. �u, Talas ırmak vadilerinde 

ve Orta T‟ien-shan‟da da Saka ve erken Vusun mezarları tetkik edilmiĢtir. Buralardaki birçok Saka 

devri buluntusu arasında bilhassa Issık-kôl hazinesi ônemlidir. Burada 17-18 yaĢında olduğu tahmin 

edilen genç bir savaĢçının çok sayıda altın levhalarla süslenmiĢ elbisesi, ağaçtan kınındaki demir 

kılıcı, kaftanının süslemeleri ve botları, Saka Tigraghaudaların giydikleri sivri baĢlık tipindeki baĢlığı ile 

soylu bir prens olduğu anlaĢılmaktadır.223Yedisu ve civar bôlgelerde, Ġskit devrine ait seri halinde 

büyük bronz kazanlar bulunmuĢtur.224 

Fergana ve civar bôlgelerde Ġskit devri, M.�. VII-IV. yüzyıllara ait eserler arasında Kayrakkum 

mühimdir; ancak burada eĢ zamanlı definlere rastlanmamıĢtır. Fergana vadisinin güney kısmında ise 

Aktam, Kungay, Sufan v.s. gibi kendine ôzgü kurganlar bulunmuĢ olup, bunlar uzun toprak setlere 

sahiptir. M.�. VI-III. yüzyıllara tarihlenen definler, sırt üstü uzatılmıĢ olup, baĢlar ise yine Batıya 

dônüktür. Bunları araĢtıran N. G. Gorbunova, definleri Saka ve Vusun kültürüne atfediyor. Ancak Yu. 

A. Zadneprovskiy, buna karĢı olarak bu kurganları Parikan‟lara atfetmektedir. Fergana‟ya civar olan 

Güney T‟ien-shan‟da BernĢtam tarafından araĢtırılan bir sıra Saka devri kurganlarından Narın ırmağı 

vadisindeki AlamıĢık ve Cirgetal ônemli olup, bunlar bazı hususlarda Yedisu‟dakilere yakındır; ancak 

büzülmüĢ definlere de rastlanır ki bunlar, oldukça ciddî bir istisna teĢkil ederler. Duruma gôre buradaki 

Sakalar, Kurama-Karamezar silsilesinin güney eteklerini de iĢgal etmiĢ olmalıydılar. Fergana‟nın 

güney-doğu kısmında Alay silsilesine bağlı vadilerde ve bizzat Alay vadisinde çok sayıda kurgan 

grupları bulunmuĢtur. Bunlardan Tüleyken, �akmak, KaraĢvak, ġart I-II, Daraut-Kurgan, �ak vb. gibi 

birçokları Saka devrine aittir. Derin olmayan çukurlara yapılmıĢ definlerin yanı sıra Kurgak ve Nura 

Saka kurganları gibi toprağa kazılmıĢ ve yüksek olmayan taĢ setleri bulunan çukurlara defnetme 

gôrülür. Ġ. Kojomberdiev, Ketmen-tübe‟de aralarında muazzam Saka “kraliyet” kurganlarının da 

bulunduğu bir sıra Saka kurgan serisi tespit etmiĢtir. Fergana vadisi ve civarındaki bu eserlerde, 

Saka‟lara atfedilen bilhassa bakır kazanlar kaydedilebilir.225 

3.Pamir kurganlarına gelince, Litvinskiy, bütün bu kurganlar arasında, yapısı itibariyle, Pamir‟de 

bulunan Saka kurganlarının hepsinden çok T‟ien-shan ve Semireç‟e kurganlarına yakın olduğuna 
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dikkati çekerek,226 Pamir bôlgesinde bulunan: Aydınkôl, Akbeit, Aliçur I-II, Andemin, Balyand-kiik, 

Cartı Gumbez I-V, Istık, Kızıl-Rabat, Kunti-MuĢ Saka kurganlarına geçiyor. Bu kurganlarda bazı 

istisnalar olmakla beraber, definler genellikle sağ yan üzerine (ve bazılarında sırt üstü) yatırılmıĢ olup, 

baĢların yônlendirilmesinde kadın ve erkeğe gôre ayırım yapıldığı gôrülür: Erkeklerde baĢlar doğuya, 

kadınlarda ise batıya dônüktür; yüz ise genelde güneye çevrilmiĢtir.227 

Litvinskiy, Pamir Sakalarının oldukça enteresan olan antropolojileri hususunda da bilgi 

vermektedir. BernĢtam‟ın kazılarında ele geçirilen kraniolojik (kafatası) materyalleri araĢtıran V. V. 

Ginzburg da Pamir Saka‟ları hususunda Ģunları sôylüyor: Yüksek, dolikosefal kafa yapısı gôrülür ki 

kadınlarda da durum aynıdır. Bu bilgilere gôre de araĢtırılan kafatası serileri Europeoid tipinin Akdeniz 

ırkına aittir.228 Pamir‟deki 34 erkek ve 29 kadın kafatası üzerinde yaptığı araĢtırmada T. P. Kiyatkina 

da Ģu fikre varmıĢtır: Erkek kafatasları keskin bir Ģekilde dolikosefal kafatası tipinde olup, 

deformasyon, yani kafatasını sun‟î olarak bozma adeti izleri yoktur. Kadın kafatasları da 

erkeklerinkiyle aynıdır ve tek tip seriye rastlanır. “Bu, Europeoid dolikosefal, dar ve yüksek yüzlü 

antropolojik bir tiptir.” Gôrüldüğü üzere gerek Ginzburg, gerekse Kiyatkina‟nın verdikleri hususiyetler, 

birbirine benzemektedir.229 Litvinskiy, bunların Pamir bôlgesinde yaptıkları kraniolojik 

araĢtırmalarının neticesini gôsteren bir de liste vermektedir.230 

Antropolojik tip bakımından T‟ien-shan/Tanrı Dağları Sakaları, Doğu Kazakistan Saka‟larına çok 

yakındırlar. Aral çevresi Sakaları (M.�. VII-V. yüzyıl) ise T. A. Trofimova‟nın kazılarına gôre, Orta 

Asya menĢeli ônemli ôlçüde Mongoloid izler gôsteren ve yoğun olarak Andronovo olarak gôrülen 

Europeoid tabakadan oluĢan karıĢık bir nüfusu gôsterir. �ok daha sonraki zamanlarda, M.�. IV.-II. 

yüzyıllarda Mongoloidlik azalmıĢtır. Trofimova, Aral çevresi Sakalarının, Andronovo (veya buna yakın) 

tipin mebzuliyeti ile birlikte, bazı Akdeniz tipi varyantlarının iĢtirakiyle, Mongoloidlerin nüfuzunu 

gôsteren mahallî bir Europeoid ahali oluĢturduklarını belirtiyor: Kazakistan, Altay ve Ural çevresi.  

Volga boyu‟nda ise Saka-Sarmat zamanında ahalinin ırkî terkibi oldukça karıĢık idi ve bu durum, 

bilhassa kafataslarının incelenmesinde kendini gôstermektedir. B. FirĢteyn‟e gôre, Sarmatlar‟ın 

kafatasları hepsinden çok, Doğu Altayın Pazırık ve Mayemir kafataslarına benzer; Dnyeper-boyu 

Ġskitleri‟nden olduğu kadar, Doğu Kazakistan Sakaları‟ndan da oldukça ayrılmaktadır. Doğu 

Kazakistan Saka devri antropolojik materyalleri ise, genelde tek tip olmayıp, bunlardan bir kısmı, Orta 

Asya T‟ien-shan materyallerine çok benzer; diğerleri ise biraz farklıdır, üstelik orada Saka zamanında 

artık Mongoloid izler de gôrülmektedir. “Demek ki yukarıda verilen kısa ôzet, antropolojik-morfolojik 

bakımdan Doğu Pamir‟in dolikosefal Saka ahalisinin, diğer Saka kabileleri veya, Orta Asya olduğu 

kadar, Kazakistan sahasında onlara akraba kabileler arasında da izole edilmiĢ bir durum iĢgal 

etmekte” olduğunu gôstermektedir.231 Litvinskiy, ayrıca Ģôyle bir sonuca da gidiyor: Fergana, Alay ve 

Doğu Pamir‟in en eski ahalisi dolikosefal Akdeniz tipinde olup, sonra Fergana‟da ve Sırderya ile 

Amuderya arasında, “Orta Asya iki ırmak-arası”na ait brakisefal Europeoid bir ırk teĢekkül etmeğe 

veya yayılmağa baĢladı.232 Litvinskiy, KuĢan Ġmparatorluğu ile Saka-Haumavarga konfederasyonunu 

ise Ģôyle mukayese ediyor: “Orta Asya‟nın bütün güney-doğu kısmını ve, Afganistan, Hindistan ve 

Doğu Türkistan‟ın hem-civar bôlgelerini iĢgal eden Saka-Haumavarga konfederasyonu, büyüklük 
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bakımından KuĢan Ġmparatorluğu veya Eftalit Devleti ile ôlçülebilen muazzam bir kabile teĢekkülü 

idi.”233 

Bu Saka kurganlarının gerek yapı, gerekse etnik hususiyetleri, vücudun mezar içerisindeki 

durumu bakımlarından, Bactria‟daki gôçebelerin muhtelif kurganlarıyla mukayesesi, bize KuĢanların 

menĢei hususunda baĢlıca iki tercih bırakıyor. Gôrüldüğü üzere Sakalar‟ın bu kurganlarındaki 

bilhassa baĢ yônlendirmesi, BiĢkent vadisi kurganlarındakine uymamaktadır; ama bunun yanı sıra 

Ksirov‟dakileri andırıyor. Pamir kurganları ile ise pek çok bakımlardan farklılıklar bulunuyor; sadece 

Aral çevresi, Fergana-Alay-Tanrı dağları bôlgelerindeki kurganlar, etnik ve kafatası bakımlarından 

benzerlik arz ediyorlar. O halde KuĢanlar, ya Aral bôlgesi civarından geldiler ve BiĢkent vadisine 

yerleĢtiler; ya da Aral-Fergana-Alay ve Tanrı dağları bôlgelerinden gelerek Ksirov bôlgesine yerleĢtiler 

ve bize Ksirov kurganlarını bıraktılar. Ancak Pamirler‟dekilerden her iki durumda da farklı oldukları 

açıktır. 

ġimdi, kurganların etnik hususiyetine yardım edebilecek, ama yukarıda zikredilen Saka 

gôrüĢündeki �limlerce bahsedilmeyen birkaç hususa temas edelim. 

KuĢanların Saka menĢeini ima edebilecek bazı sikke delilleri mevcuttur. Daha ônceden “HIAOY” 

gümüĢ sikkeleri vesilesiyle kaydedildiği gibi, “HIAOY” (yabgu?)‟nun “KuĢan” ismi yanı sıra bir de 

“Sanab” kelimesi geçiyordu; Gardner bunu “Saka/Sakab” olarak okumuĢ, Bactria Grek Krallığı‟nı 

yıkmaya iĢtirak eden Sacarauli isminin bir varyantı olarak SAKAROU Ģekli üzerinde de durmuĢ ve 

“HIAOY”nun bir “Saka” kralı olduğunu belirtmiĢti.234 Ekseriyet arz etmemekle beraber, “Sanab” 

yazısının muhtelif varyantları arasında “Sakab” Ģekli de gôrülür. Yine son zamanlarda J. Cribb, 

Vasudeva II.‟nin “ġaonano Ģao KoĢano ġaka” yazılı bir sikkesini yayımladı.235 Cribb bunu “KuĢan 

Kralı ġaka” olarak yorumlamıĢtır; kendisine “ġaka” diyen bu küçük kralın paraları Samudragupta (335-

380) tarafından taklit edilmiĢ olmalıdır.236 Buradaki “ġaka” kelimesi Brahmice yazılmıĢtır.237 

KuĢanlar ile Sakaları irtibatlandıran diğer bir temel husus, bizce, erken KuĢanlar devrinde 

KuĢanların kitabelerinde kullanılan ve Saka hükümdarı Azes I.‟e atfedildiği için “Azes” veya “Vikrama” 

olarak isimlendirilen takvimin bazı bilginlerce “Eski Saka Takvimi” adıyla da adlandırılması,238 bunun 

da M.�. 58/57 yılından tarihli olmasıdır. Bu takvimi KuĢanlar Kujula Kadphises devrinden itibaren 

kitabelerinde kullanmıĢlardır; onun (?) 122 tarihli Panctar ve 136 tarihli Taksila gümüĢ tomar kitabeleri 

bu Azes takvimine tarihlidir.239 Daha sonraki muhtemelen M.S. 78 yılından baĢlatılan ve bilhassa 

KuĢanlara bağlı olan muhtelif Saka satraplıkları tarafından kullanılan Saka takviminin uygulamaya 

geçiriliĢi de yine KuĢanlar ile alakalıdır; KuĢanların Hindistan‟daki rolleri bu takvim‟in baĢlatılmasıyla 

ilgilidir.240 Mac Dowall‟ın bildirdiğine gôre, muhtemelen Kujula Kadphises olan bir KuĢan hükümdarı 

zamanında KuĢanların, Gondophares ve haleflerinin elindeki Gandhara ve Taksila bôlgelerini zaptı ile 

bu bôlgelerde Gondophares sülalesinin hakimiyetinde bulunan Sakalar, bu tarihte KuĢanlar tarafından 

istiklale kavuĢturulunca, bu tarihi kendilerine bir zaman baĢlangıcı/takvim olarak tayin ettiler ve 

bundan sonra bu takvimi kullandılar.241 
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Sakalar ile KuĢanları irtibatlandıracak bir diğer husus da tamgalardır. Gôçebelerin aile veya 

sülale iĢareti demek olup, “etnik bağlılık, akrabalık iliĢkileri ve coğrafî menĢei” gôstermede yardımcı 

olabilecek242 ve onlar için vazgeçilmez bir Ģey olan tamga, Bactria bôlgesinde Sakalar‟ın, bilhassa da 

Yüeh-chih ve KuĢanların geliĢiyle ortaya çıkmaktadır.243 Bilhassa Hotan sikkelerindeki bazı tamga‟lar 

ile KuĢanların Kujula Kadphises zamanında çıkardıkları bazı paraların üzerindeki tamga‟lar aynıdır. 

Zeymal bunun, Hotan hükümdarlarının tamga‟sı veya bir sülale iĢareti olduğunu belirtmiĢti.244 Cribb 

de bu iĢaretin bizi KuĢan ve Indo-Parth sikkelerini Doğu Türkistan ile irtibatlandırmaya gôtürdüğünü 

belirtiyor.245 KuĢanlar ile Sakaların sikkeleri arasındaki, tamga ile ilgili diğer bir irtibat da, Kujula 

Kadphises‟in tamgası olduğu sôylenen ve Gondophares‟in tamga‟sını246 andıran tamga‟nın247 

Maues sülalesi Saka sikkelerinde, bilhassa Azes sikkelerinin ôn yüzünde de gôrülmesidir.248 Azes 

sikkelerinde ayrıca Kujula‟nın sikkelerinden tanıdığımız “Nandipada” iĢaretide gôzüküyor.249 Ancak, 

Hindistan‟daki Maues‟in Saka sülalesi sikkeleri temel bir hususta KuĢan sikkelerinden ayrılmakta olup, 

bu da, Saka‟ların sikkelerinde tıpkı Grek sikkelerinde olduğu gibi, Grek monogram‟larının 

gôrülmesidir; 250 bunlar KuĢan sikkelerinde yoktur. 

KuĢanlar ile Sakaların münasebeti Ta Yüeh-chihlardan itibaren tarihî bakımdan incelendiğinde 

Konow‟un belirttiği gibi, aralarında herhangi bir savaĢ olduğu veya düĢmanlık iliĢkileri bulunduğu 

sezilmiyor; tam tersine, Hindistan‟da Sakaların mirasına KuĢanlar konmuĢlardır. Ta Yüeh-chihlerin 

Sai-wang veya Sai‟lerle olan kavgalarından bahseden tek �in kaynağı ise CHS‟dur. Ancak, bu 

kaynağın verdiği savaĢla ilgili haberler, gerek bundan ônceki SC 123‟te, gerekse bundan sonraki 

HHS‟da bulunmamaktadır; hatta CHS 96 A‟daki Ta Yüeh-chih, Chi-pin bôlümlerinde de yoktur. 

Sadece, CHS 96 B‟nin Vusunlar bôlümünde ve, SC 123‟de bulunmamakla beraber onun notlarına 

dayanan CHS 61. bôlümü “Batı Bôlgeleri” kısmında vardır. Bu iki �in kaynağının hangisinin daha 

mevsuk olduğu ayrı bir ihtisas konusu olabilirse de,251 biz, gerek Enoki, gerekse Pulleyblank‟ın da 

kabul ettiği üzere, bilhassa Yüeh-chihlerin Batıya gôçü, Vusunlar, Yüeh-chih-Sai-wang (Saka) 

çatıĢması ve Sakalar‟ın güneye gôçü gibi son derece ônemli konularda SC‟nin asıl olduğunu ve 

CHS‟nun, bilgilerini, bazı yeni ilavelerle birlikte ondan aldığını kabul ediyoruz. Bu bakımdan bazı 

güvenilmez ve kendi içerisinde tezatlar oluĢturan bilgilerle de dolu olan CHS‟nun verdiği bu Saka-

Yüeh-chih mücadelesi hik�yesine fazla bel bağlamanın hatalı olabileceği gôrüĢünü taĢıyoruz.252 

Yukarıda izah edilen deliller ıĢığında, KuĢanların “Saka” menĢeinin daha ağır bastığı gôrülebilir. 

Bu delilleri bir liste halinde Ģu Ģekilde gôstermek de mümkündür: 

1. Nümizmatik Deliller: KuĢan sikkeleri ile Hindistan‟daki Saka sülalesinin sikkeleri yazı, tamga, 

tip bakımından benzerlik arz ederler; ayrıca “HIAOY”nun ve Vasudeva II‟nin sikkelerinden bazıları 

üzerinde “Saka” ismine rastlanmaktadır. 

2. Epigrafik Deliller: KuĢanlara atfedilen kitabelerde, Sakalar tarafından kullanılan birçok kelime 

(Liaka, Kuzulaka, Ģ�hî, devaputra, Ģaonano Ģao gibi) aynı stilde kullanılmakta ve tarihlemeler yine 

Saka‟larınkine gôre yapılmaktadır. Ayrıca, “maharaja” (Büyük Kral) unvanlı ve “KopĢakasa” 

(KopĢaka‟nın) adlı bir kraldan bahseden yeni bir Saka kitabesi de bulunmuĢ olup253 bunun “Kujula 
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Kaphsasa/Kadaphasa/Katphisasa” ile irtibatı da düĢünülüyor. 

3. Lisanî Deliller: KuĢanlar ve Sakalar, kitabelerini aynı dil, Prakrit dili ile ve genel olarak da 

Kharosthi alfabesiyle yazmıĢlardır. Fakat gerek Sakaların Issık-kôl bôlgesinden elde edilen kitabesi, 

gerekse KuĢan hükümdarı Vima Taktu‟nun (“Sóter Megas”) (Ģimdi �in kaynaklarının Yen-kao-chên‟i 

ile aynileĢtiriliyor) 279 yılına ait üç dildeki DeĢt-i Navur kitabesinin254 bir yüzünün aynı dille ve 

muhtemelen Hotan Saka diliyle ve “gôçebelerin/Saka‟ların yazısı” ile yazılmıĢ olması ve bu yazıyla 

yazılmıĢ hemen bütün “bilinmeyen dil ve yazı” ile olan kitabelerin KuĢanlar sahasında ve hassaten de 

Bactria‟da bulunması, onların Saka irtibatını kuvvetlendirmektedir. KuĢanların bu resmî üçüncü 

yazısının, Hotan Saka dili ve yazısı olup, muhtemelen KuĢanlar sarayında da konuĢulduğu bazı 

bilginlerce kabul ediliyor. Ayrıca, KuĢanların gerek sikkelerinde, gerekse kitabelerinde, aslen Ġran 

menĢeli olan yavuga, kujula/kuzula, erjhuna, Kadphises, kara, Ģ�hî, Ģaonano Ģao, devaputra gibi 

kelimelerin/unvanların yanı sıra, Kujula, Kadphises, Vima, KaniĢka, VasiĢka ve HuviĢka gibi 

hükümdar isim ve unvanlarının, sadece Ġran dili ve Saka diliyle açıklanabiliyor olması, onların, Sakalar 

ile sıkı bir dil birliği içerisinde olduklarını gôsteriyor. 

4. Arkeolojik Deliller: Gerek Yüeh-chih/KuĢan devrine atfedilen BiĢkent, gerekse VahĢ 

vadisindeki gôçebe kurganlarının, M.�. VII. yüzyıldan tarihlenen Aral gôlü çevresi, Fergana-Yedisu-

Alay ve Tanrı dağları bôlgesi Saka kurganları ile bazı hususlarda mukayesesi, bunlar arasında defin 

adetleri, ôlünün mezar içerisindeki vaziyeti ve yônlendirmesi (buna sadece Ksirov‟dakilerin uyduğu 

gôrülüyor); Pamir bôlgesi Saka kurganları hariç, diğerlerinin Mongoloidlik, Europeoidlik ve kafatası 

yapısı bakımından benzer hususiyetler gôstermesi; yine bilhassa BiĢkent vadisi kurganlarında 

rastlanan “kafatasında sun‟î deformasyon uygulama” adetine Pamirler hariç diğer Sakalarda da 

rastlanması, bunlar arasındaki nisbî yakınlığa iĢaret ediyor.  

Gerek heykellerde, gerekse sikkeler üzerindeki büst tasvirlerinde, hatta taç ôzelliklerinde her iki 

tipin benzerlikler gôstermesi; 255 kurganlarda bulunan envanterin her iki grupta da birbirine yakın 

olması ve aynı gôçebe hayat tarzını sürdürmeleri, KuĢanlar ile Sakaları ayırmanın çok zor olacağına 

iĢaret etmektedir. Ġran bôlgesindeki kaya resimlerinden Sogdiana ve Harezm bôlgelerine kadar 

muhtelif gôçebe Saka gruplarının sanatlarını ve giyim-kuĢamlarını da inceleyen G.Walser gibi 

bilginler, Soğdlar, Harizmiler, Saka grupları (Saka haumavarg#, Saka tigraghauda ve Saka tyaiy 

paradraya)256 ve Skudra‟ların hep aynı Ģekillerde tasvir edildiklerine iĢaret etmiĢlerdir ki buna 

“akinakes” kılıçlarını (Resim 25) da eklemek gerekir.257 

5. Astronomik Deliller: KuĢanlar, Kujula Kadphises‟den baĢlayarak kitabelerinde, M.�. 58 

yılından baĢlatılan Vikrama veya Azes dediğimiz takvimi kullandılar; bu takvimin Hindistan‟daki Saka 

hükümdarı Azes I. tarafından baĢlatıldığı biliniyor. KuĢanların M.�. 58/57 yılından baĢlayan bu Azes 

veya Yavana takvimini alıp kullanmaları gibi, Gondophares Sülalesi‟ne KuĢanlar tarafından son verilip 

Gandhara ve Taksila gibi Saka ülkesi olan bôlgelerdeki Sakalara istiklallerinin yeniden kazandırılması 

Mac Dowall‟a gôre, bu hadisenin cereyan ettiği M.S. 78 yılının, KuĢanlara bağlı olan Saka satrapları 

tarafından bir bayram ve takvim baĢlangıcı olarak kabul edilmesi, onların takvim ve zaman bilimi 
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bakımından da birbirlerine yakın olduklarını gôsterir. 

6. Tarihî Deliller: Gerek �in, gerekse Batı kaynakları, KuĢanlar‟ın Hindistan‟ı fetihleri sırasında 

KuĢanlar ile Sakalar arasında herhangi bir düĢmanca davranıĢtan bahsetmiyorlar. Yüeh-chih‟lerin 

Issık-kôl ve Tanrı Dağları bôlgesine yerleĢmeleri hakkında CHS 96 B ve CHS 61‟deki haberlere, SC 

123 daha ônce ve daha güvenilir olduğu için, fazla bel bağlamak doğru değildir; çünkü gerek Chang 

Ch‟ien‟in hadiselere çok yakın bir zamanda bôlgeyi gezmesine rağmen bu tür hadiselerden 

bahsetmemesi, gerek HHS‟nun bu konuya temas etmemesi, gerekse CHS‟nun kendi bôlümlerinden 

bazılarında bu hususun hiç yer almaması bizi, bu Saka-Yüeh-chih çatıĢması ve Saka‟ların sürülmesi 

hik�yesinin muhtemelen doğru olmadığı sonucuna gôtürebilir. 

Netice olarak Ģu sôylenebilir: Etnik bakımdan KuĢanlar, Aral gôlü çevresi ile Tanrı dağları 

arasındaki eski Saka (Haumavarga?) sahasındaki bir yerde, muhtemelen de Alay-Tanrı dağları-

Yedisu-Fergana bôlgesinde, Hotan bôlgesinde oturan geniĢ Saka gôçebe kabileler topluluğuna 

mensup idiler; Grek Bactriası‟nın topraklarını istilaya da Yüeh-chih‟lerle birlikte veya aynı zamanda 

katılmıĢ olan bir gruptur. �in kaynaklarının “Kuei-shuang” Ģeklinde verdikleri yabancı ismin tam 

tercümesi olan “KUġAN” kelimesi de bir boy veya kabile adı olmayıp, devleti kuran kiĢinin Ģahsî 

ismidir. 

1 Bu hadiselerin kısa bir ôzeti için bk. Frye 1996a, s. 444. 

2 Bu isim, P. Pelliot‟nun vaktiyle yaptığı düzeltmeden itibaren ilim �leminde genellikle Ch‟iu-

chiu-ch‟üeh olarak verilmekle beraber, biz bu okunuĢ ve yazılıĢ Ģeklini kabul ediyoruz. 

3 Shrava 1993, s. 3. 

4 Shrava 1993, s. 3. 

5 Shrava, 1993, s. 3; Kumar 1973, s. 1 (Manikiala ve Panctar kitabeleri). 

6 Shrava 1993, s. 3; Kumar 1973, s. 1 (Taksila gümüĢ tomar kitabesi). 

7 Shrava 1993, s. 3. 

8 Shrava 1993, s. 3; 15-21; Kumar 1973, s. 1; Maricq 1958, s. 351, dn. 1; Staviskiy 1977a, 

s. 18, dn. 52; Gôbl 1993, s. 114-116. 

9 KuĢanlar, Grekçe 24 harfe bir harf daha eklemek suretiyle 25 harften oluĢan bir alfabe 

kullanıyorlardı. Grekçe kitabede “r”Ģeklinde gôrülen ve “g” diye okunan harfin aslında “r” olup 

Grekçede olmayan “Ģ” sesinin yerini tuttuğu bilahare anlaĢılmıĢtır, bk. J. Allan 1914, s. 408; Trever-

Yakubovskiy-Voronets 1950, s. 122; Narain 1962, s. 175; Masson-Romodin 1964, s. 154; Mukherjee 

1967, s. 3-4; Staviskiy 1977a, s. 18, dn. 52; Bongard-Levin-Ġl‟in 1985, s. 395. 

10 Shrava 1993, s. 16; Gôbl 1993, s. 114. 
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11 Lukonin 1987, s. 225; Kumar 1973, s. 1. 

12 Lukonin 1986, s. 108-109; Bongard-Levin-Ġl‟in 1985, s. 409. 

13 Maricq 1965, s. 78. 

14 Maricq 1965, s. 49; Mukherjee 1967, s. 15-16; Frye 1984, s. 262; Gôbl 1993, s, 49. 

15 Lukonin 1987, s. 221. 

16 Staviskiy 1961, s. 111; Lukonin 1967, s. 16; Lukonin 1969, s. 31, 34; Lukonin 1987, s. 

219, 234; Bongard-Levin-Ġl‟in 1985, s. 409; Harmatta 1969, s. 384-385; Frye 1974, s. 119; Frye 1984, 

s. 371; Frye 1996c, s. 457; Stawiski 1979, s. 67; Sundermann 1996b, s. 472 (Sunderman bunu 

Gandhara olarak kabul etmiĢtir). Ancak, kitabede ġahpur I.‟in bu fetihlerine rağmen “KuĢan 

hükümdarı” veya “KuĢanlar‟ın büyük hükümdarı” gibi henüz bir unvan taĢımaması ônemlidir. Bu 

konuda bk. Lukonin 1969, s. 37; Lukonin 1987, s. 223. 

17 Paykuli kitabesi, Bağdat-Süleymaniye arasında ônemli bir geçit olan Paykuli‟de 

bulunmaktadır. Bk. Humbach-Skjærvø 1978, s. 14 ve Fig. 116. 

18 Humbach-Skjærvø 1983a, s. 105; Humbach-Skjærvø 1983b, s. 122-123; Harmatta 1969, 

s. 389; Carter 1985, s. 272; Narain 1990, s. 171. KarıĢık bir dônem olan Narseh zamanında onun 

“marzb#n-î-K�Ģ�n” gibi, val anlamındaki daha küçük bir unvanla yetindiği gôrülüyor (Basham 1968, s. 

392-393, dn. 1-2; Brunner 1974, s. 159). 

19 Rtveladze 1993/94, s. 91; Rosenfield 1993, s. 116; Sims-Williams-Cribb 1995/96, s. 105. 

20 V. Lukonin, Sasanî valilerinin çıkardıkları paraları iki gruba ayırmıĢ, birincilere “KuĢan-

Sasani” derken ikincilere ise “Sasanî-KuĢan” ismini vermiĢtir; birinci gruba giren paraların çıkarılıĢ 

tarihi 380, ikinci grubunki ise 367 yılına doğrudur. Bk. Lukonin 1969, s. 39 ve dn. 114; Lukonin 1986, 

s. 131; Frye 1974, s. 120; Pugaçenkova-Rtveladze 1990, s. 61-62. 

21 KuĢan-Sasanî sikkeleri ve açıklamaları hakkında güzel bir çalıĢma için bk. Cribb 1990, s. 

183-191. KuĢan-Sasanî paraları ve üzerindeki yazılar hakkında bk. Trever-Lukonin 1987, s. 64-73. 

22 Gôbl 1978, s. 216-217 (Tafel 115). 

23 Herzfeld 1930, s. 1; Stawiski 1979, s. 66; Bivar 1979, s. 330; Dani-Litvinsky 1996, s. 105-

108; Harmatta 1969, s. 387; Lukonin 1967, s. 24; Brunner 1974, s. 145; Bachhofer 1936, s. 429. 

Sasanî KuĢanĢah‟larının bir listesi için bk. Brunner 1974, s. 161-162; Bivar 1979, s. 332; Cribb 1981, 

s. 101; Cribb 1990, s. 162. Herzfeld, “Vuzurg KuĢanĢah”dan “vuzurg KuĢanĢahanĢah” unvanına 

geçiĢin 252 yılında olduğunu belirtiyor (Herzfeld 1930, s. 37-38). 

24 Carter 1985, s. 220 (“ArdoĢoro koĢono Ģao”); Cribb 1981, s. 98 (“kws‟n MLK” =KuĢan 
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ġah). 

25 Carter 1985, s. 277. KuĢanĢahr ve Sogdiana bôlgesi, bundan sonra gelen muhtelif boylar 

tarafından da istilaya uğramıĢ; IV. yy. daki Kionitlerden sonra V. yy. da Hephthalit‟ler, VI. yy. da ise 

Türk Kağanlığı bu toprakları ele geçirmiĢlerdir. Bk. Sundermann 1996, s. 465. 

26 Gôbl 1978, s. 217. Azarnoush‟a gôre ise en son kullanan kiĢi, M. S. 359-360 tarihi 

civarında Peroz‟dur (Azarnoush 1991, s. 83). 

27 Sims-Williams-Cribb 1995/96, s. 105; Cribb 1999, s. 186; Sims-Williams 1999, s. 246 (Bu 

üç makaleyi gôndermek lütfunda bulunan J. Cribb‟e çok müteĢekkirim). 

28 Tohi kitabeleri hakkında bk. Harmatta 1969, s. 316-322. 

29 Sundermann 1996b, s. 472; Sims-Williams 1999, s. 245. 

30 Bk. Chavannes 1907, s. 190-191. Kuei-shuang isminin Arkaik �ince (kywed-syang) ve 

Eski �ince (kjwei-syang) telaffuzları dikkate alındığında yine iki heceli olduğu ve ses benzerliği 

bakımından da Brahmîce karĢılığına uygun olduğu gôrülmektedir, bk. Mukherjee 1967, s. 4-5; 

Mukherjee 1988, s. 1. 

31 Bk. Pulleyblank 1966, s. 22, 26. Keza bk. Mukherjee 1967, s. 16-17. 

32 Beal 1983, s. 34. 

33 Mukherjee 1967, s. 16-17; Mukherjee 1988, s. 147-148, dn. 193. 

34 Mukherjee 1967, s. 10-13; 34, dn. 94. Bununla beraber Mukherjee, kelimenin kôkünün 

KuĢa olduğunda, “-�n”ın ise sıfat son eki olduğunda ısrar etmektedir (Mukherjee 1967, s. 6-7). 

Maamafih bütün bu fikirler “KuĢan” kelimesini coğrafî bir mekana bağlamağa yôneliktir. 

35 Kuei: Saygıdeğer, asil; shuang: donmuĢ Ģebnem, kırağı. 

36 Mukherjee 1967, s. 32, dn. 45 a. 

37 Ġlgili Ermeni kaynakları ve dônemleri hakkında bk. Gignoux 1990, s. 64-65. 

38 Trever 1954, s. 135; Lukonin 1969, s. 43; Lukonin 1987, s. 230; Garsoïan 1989, s. 197-

198, 217. 

39 442-449 hadiseleri münasebetiyle; “KuĢanlar da denilen Hun‟ların ülkesi…”. Bk. Langlois 

II, 1880, s. 184 vd.; Marquart 1901, s. 61; Allan 1914, s. 405; Ghirshman 1948, s. 86; Mukherjee 

1967, s. 18; Trever 1954, s. 136; MarĢak 1971, s. 59-63; Thomson 1991, s. 133. 

40 Bk. Moses Khorenats‟i 1980, s. 93, 131, 213, 215, 219, 220, 364, 366, 367. Gerek 
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Khorenats‟i, gerekse Sebeos, KuĢanların ülkesinden bahsederken kraliyet Ģehri yani baĢkent olarak 

Bahl-ġahastan‟ı verir; Movses Horenatsi 1990, s. 56, 119, 120, 232. Ayrıca bk. Gôbl 1993, s. 72-73; 

Trever 1954, s. 138-139, 143; Lukonin 1969, s. 27-29; Lukonin 1987, s. 216-217. 

41 Lukonin 1969, s. 27; Thomson 1976, s. 39. 

42 Trever 1954, s. 140-141; MarĢak 1971, s. 64. 

43 Bu hususta bk. Hewsen 1992, s. 123, dn. 107. 

44 Müller 1918, s. 581-582. 

45 Maenchen-Helfen 1944-45, s. 76; K�Ģgarlı Mahmûd‟un Div�nü Lugati‟t-Türk isimli 

eserinde de Küsen, Kuça Ģehrinin bir diğer adı olarak açıklanıyor (I, 404: “�Pz : !;z denilen Ģehrin bir 

adı. Burası Uygur sınırıdır”; bk. Atalay I, 1985, s. 404. 

46 Mukherjee 1967, s. 17-18. 

47 Bk. Pelliot 1934, s. 58 vd.; Mukherjee 1967, s. 17-18. 

48 Staël-Holstein 1914, s. 79-82; Allan 1914, s. 403-406. Sasanî KuĢan valileri de KuĢ�nĢ�h 

veya KuĢ�nĢ�h�nĢ�h unvanlarını kullanıyorlardı ki kelime, burada da “KuĢ�n” Ģeklindedir, bk. Gôbl 

1967, s. 16-17. 

49 Bu tür bilgiler bilhassa, Buhara‟nın tarihini yazmıĢ olan NarĢahî‟nin “Tarîh-i Buh�r�” isimli 

eserinde gôrülmektedir. “KuĢ�n” asılzadeleri ile Ġsl�mların karĢılaĢmaları ve münasebetleri hakkında 

bk. Kitapçı 1989, s. 131, 133-134, 144-144. 

50 Bk. Al-Istakhrî 1927, s. 316 (KeĢ�niyye), 323, 342-343 (KüĢ�niyye); Ibn Haukal 1967, s. 

343, 365, 370, 374, 375, 403 (4˛�˝Tw}!); Al-Moqaddasî, 1967, s. 49, 266, 280 (KüĢ�nî); 269 

(KüĢ�niyye); JACUTS‟s IV 1869, s. 276 (KeĢ�niyye). Bartol‟d, “KuĢaniyye”, Tomaschek ise KeĢ 

Ģehrine binaen “KeĢ�niyye” okuyuĢunu kabul etmiĢtir (Tomaschek 1877, s. 85, 184). El-Sem‟�nî, 

ü�˝Tw}! Ģeklinde harekelediği KuĢ�nî‟den yetiĢen zatları sıralarken, bunun, Semerkant havalisinde ve 

Soğd beldelerinden olduğuna da temas ediyor (Al-Sam‟�nî 1912, s. 484 a). Bu konuda teferruat için 

bk. Masson 1984, s. 15-16. 

51 Staviskiy 1961, s. 111. 

52 Bk. Bartol‟d 1963a, s. 146-147. Strange 1966, s. 466. Bartol‟d‟un verdiği bilgiye gôre, 

KuĢaniye‟nin Ġslam ôncesi devirde hususî bir bôlge olup, Taberî‟de “KuĢ�n-Ģ�h” olarak zikredilen bu 

unvana sahip kimseler, bir zamanlar bütün Maveraünnehir hakim idiler (Bartol‟d‟a gôre bu ifade, 

Yüeh-chih zamanındaki hakimiyet sahasına iĢaret etmektedir (Bartol‟d 1963a, s. 147). 

53 Bartol‟d 1963b, s. 114; ayrıca bk. Strange 1966, s. 486 ve 433‟e ekli harita. KuĢaniyye‟nin 
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M. S. III. yy. dan itibaren Orta Asya KuĢanları‟nın, PeĢaver‟in ise Hind KuĢanları‟nın baĢkenti olduğu 

hakkındaki gôrüĢ için bk. Trever 1954, s. 185. 

54 Ibn Hordadbeh 1986, s. 176. dn. 85. 

55 Staviskiy 1961, s. 114. 

56 Bu konuda bk. Staviskiy 1961, s. 108-114; Masson 1968, s. 14-25. 

57 Kumar 1973, s. 2. 

58 Tam tarih hakkındaki diğer gôrüĢler için bk. Posch 1995, s. 81-82, 96 (M. �. 148). 

59 Bopearachchi 1992a, s. 104-5, 106; Bopearachchi 2001, s. 25, 29 (dn. 25); Lyonnet 2001, 

s. 154; Grenet 1991, s. 148; Lyonnet 1991, s. 156; KoĢelenko 1996, s. 451; Xinru 2001a, s. 266, 279 

(Bu makalenin ayrı basımını bana gôndermek nezaketinde bulunan Dr. Xinru Liu‟ya müteĢekkirim). 

Cl. Rapin, Ta Yüeh-chih‟ların Ta-yüan (Fergana)‟dan Amu-derya/Oxus güneyine geliĢlerini M. �. 140 

ila 130 yılları arasına tarihlemektedir (Rapin 2001, s. 220). Ayrıca Bk. Trever-Yakubovskiy-Voronets 

1950, s. 101; Stawiski 1979, s. 58; Masson-Romodin 1964, s. 134; Masson 1982, s. 74. Pugaçenkova 

140‟lı bir zaman verirken (Pugaçenkova 1966, s. 13), Fussman M. �. tahminen 150 yılını teklif 

etmektedir (Fussman 1989, s. 59). 

60 Bu gôçebe istilası ve geliĢimi hakkında bk. Tarn 1938, s. 275-277. 

61 Bk. Zürcher 1968, s. 365, 367; Hulsewé 1979, s. 121-123; Davidovich 1980, s. 151-155; 

Narain 1967, s. 78; Narain 1990, s. 158-159; Pugaçenkova-Rtveladze 1990, s. 46; Posch 1995, s. 

103-104. BeĢ Yüeh-chih yabgu‟lukları, bunların muhtemel yerleri hakkında bk. Narain 1982, s. 174-

183 (bu makaleyi bana gônderen A. K. Narain‟e teĢekkür ederim); P‟iankov 1996, s. 43; Tezcan 1996, 

s. 196-225. 

62 Enoki-Koshelenko-Haidary 1994, s. 171; Xinru 2001a, s. 274. 

63 Narain 1981, s. 252; Narain 1982, s. 174 (bu makalelerin ayrı basımlarını gôndermek 

lütfunda bulunan Prof. A. K. Narain‟e teĢekkür ederim). 

64 Cl. Rapin‟e gôre (Rapin 2001, s. 219); ayrıca bk. Cribb 1999, s. 183-184. 

65 Xinru 2001a, s. 274. 

66 Xinru 2001a, s. 277. 

67 �nceden “Heraios”, “Heraiou” ve “Miaiou” Ģeklinde okunan bu kelimenin, hükümdarın ismi 

değil unvanı ve “yabgu” kelimesinin en arkaik Ģekli (yau, yavu, yabgu) olduğu, yapılan araĢtırmalar 

neticesinde bugün ortaya çıkmıĢtır. Bk. Davidovich 1980, s. 160-162; Harmatta 1994a, s. 316-317. 
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Heraus veya Heraios, Miaou veya Miaiou Ģekillerindeki okumalar hakkında bk. Davidoviç 1976, s. 58, 

dn. 6. 

68 Sharma 2002. 

69 Enoki-Koshelenko-Haidary 1994, s. 174. Enoki‟ye gôre, KuĢa kelimesi “Yüeh-chih” 

demektir. 

70 Hint kaynaklarındaki “KuĢa” kelimesi ve bunun “KuĢana” ile ilgisi (“KuĢan ırkının bir üyesi”) 

hakkında bk. Staël-Holstein 1914, s. 86-88. 

71 “HIAOY” sikkeleri ve bunların Kujula Kadphises‟e atfedilmesi hakkında bk. Cribb 1993, s. 

107-134 (bu makalenin ayrı basımını gôndermek lütfunda bulunan J. Cribb‟e müteĢekkirim). 

72 Eucratides‟in saltanat yılları tartıĢmalıdır: M. �. tahminen 171-145 (Grenet-Rapin 2001, s. 

82); M. �. tahminen 160-150? (Lyonnet 2001, s. 154). Eucratides taklidi paralar hakkında bk. Zeymal‟ 

1978, s. 201-206, Zeymal‟ 1983, s. 93-110. 

73 Grenet 1991, s. 149, fig. 5; Masson 1976, s. 11. Bu Heliocles taklitlerine ilim �leminde 

“Barbar Heliocles” ismi verilmektedir. Heliocles taklit paraları için bk. Zeymal‟ 1978, s. 201, 204; 

Zeymal 1983, s. 110-128. 

74 Rtveladze 1993/94, s. 88. 

75 Bk. Cribb 1993, s. 120-121, 130-131, 133. “KuĢan” kelimesinin bu sülalenin kurucusunun 

yani Kujula Kadphises‟in Ģahıs ismi olduğu daha ônce de Jayaswal tarafından ileri sürülmüĢtü; bk. 

Puri 1977, s. 1; Kumar 1973. s. 3. Jayaswal‟ın temel delilleri, Panctar ve Taksila‟daki kitabelere 

dayanmaktadır; o buradaki tabirleri “Kral Kus�na” olarak anlamaktadır. KaniĢka‟nın kullandığı 

“KaneĢki KoĢano” tabiri de ona gôre “KaniĢka, KuĢ�na‟nın torunu” demektir. Buradan da anlaĢılacağı 

üzere Jayaswal, Kujula Kadphises‟den sonra “KuĢana” tabirinin artık bir sülale adı haline geldiğini 

kastetmektedir ki makuldür. Jayaswal‟ın bu gôrüĢlerinin tenkidi için bk. Kumar 1973, s. 3 (Kumar‟a 

gôre, Mat kitabesindeki “Kus�na (m)-putro” ifadesi, “(Kral) KuĢana‟nın oğlu” değil, “KuĢana sülalesinin 

torunu” anlamında olmalıdır). 

76 Mandel‟Ģtam 1966, s. 87; Masson 1971, s. 32; Zeymal‟ 1983, s. 95; Cribb 1993, s. 130. 

Harezm sikkelerinde de kendilerine has bir tamga ile birlikte aynı yazı gôrülmektedir (Pugaçenkova 

1965, s. 135). 

77 Gôbl 1976, s. 13. 

78 Bk. Gardner 1966, s. 21-24; Pl. VII/1-8. Bu tartıĢmalı konuda ayrıca bk. Staviskiy 1977b, 

s. 212. Heliocles‟in gümüĢ sikkelerinde monogram‟lar, tıpkı “HIAOY”nun sikkesine benzer Ģekilde, 

Zeus‟un ayakları altına yakın yerdedir; Eucratides‟in sikkelerinde ise yine aynı Ģekilde atın ayakları 
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altındadır. 

79 Zeymal‟, bunu “Hüküm süren KuĢan yabgusu Sanab‟ın” Ģeklinde tercüme etmiĢtir. Bk. 

Zeymal‟ 1983, s. 155. Davidoviç ise, “Hüküm süren kuĢan (=yabgu) HIAOY Sanab‟ın” ve “Hüküm 

süren kuĢan HIAOY‟nun. Sanab” Ģekillerinde anlamıĢtır. Bk. Davidoviç 1976, s. 65. 

80 Bk. Tolstov 1939, s. 115-116; Pugaçenkova 1965, s. 129 (Bu iki makalenin fotokopilerini 

gônderen B. Ya. Staviskiy‟ye minnettarım); Davidovich 1980, s. 160; Cribb 1993, s. 127-131; Frye 

1996c, s. 456; Cunningham 1888, s. 47-50; Cunningham 1890, s. 111-114, 155 (Gerek Cunningham, 

gerek Pugaçenkova, gerekse Frye, Korranou ile Sanab‟ın yerini değiĢtirerek o Ģekilde tercüme 

etmiĢler, Cunningham ise HIAOY yerine MIAOY okumuĢtur). 

81 Dobbins 1970, s. 25-26; Rosenfield 1993, s. 16. Mukherjee, burada “GuĢana” veya 

“KuĢana” olarak zikredilen kiĢinin KuĢan hanedanına mensup biri olması gerektiğine iĢaretle, Kujula 

Kadphises‟in Hint kıtasının ônemli bir bôlümünü fetheden ilk hükümdar olduğunave ondan ônceki biri 

de olamayacağına gôre Kujula olması gerektiğini belirtmiĢtir (Mukherjee 1973, s. 33). 

82 Dobbins 1970, s. 25; Rosenfield 1993, s. 16. 

83 Cribb 1993, s. 131; Sims-Williams 1995/96, s. 100; Cribb 1999, s. 182 (Bu makalenin 

fotokopisini gôndermek lütfunda bulunan J. Cribb‟e müteĢekkirim). 

84 Mukherjee 1988, s. 448 G. 

85 Bk. Hulsewé 1979, s. 145 (Vu-sun‟lar arasındaki Sai ve Ta Yüeh-chih unsurları). 

86 Bk. Xinru 2001a, s. 277. 

87 Xinru 2001a, s. 269. 

88 Xinru 2001a, s. 269. 

89 Bu konuda bk. Sarianidi 1985, s. 7-18; Sarianidi 1986, s. 301; Sarianidi 1989, s. 57; 

Rubinson 1992, s. 2; Posch 1995, s. 138-139. 

90 Bk. Sarianidi 1986, s. 301-322; Xinru 2001a, s. 275. 

91 Bôlgede kazı yapan mesela P. Bernard, bu mezarların, mezarlardan çıkan sanat 

eserlerine ve Grek kayıtlarına gôre, �in kaynaklarında zikredilen Yüeh-chih veya KuĢanlar‟a değil, 

Ġskitler‟e ait olduğunu savunmaktadır. 

92 Bk. Sarianidi 1989, s. 173-174. 

93 Xinru 2001a, s. 273-274; Xinru 2001b. 
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94 Irk ilminin son durumu hakkında bk. Xinru 2001a, s. 269, dn. 17. 

95 Enoki 1959, s. 229, 232; Enoki-Koshelenko-Haidary 1994, s. 174. 

96 Bu kabileler hakkında bk. Trever-Yakubovskiy-Voronets 1950, s. 102-103; Masson-

Romodin 1964, s. 134, dn. 7; Narain 1967, s. 14-20; Mukherjee 1970, s. 123; Bongard-Levin – Ġl‟in 

1985, s. 394-395; Rosenfield 1993, s. 8-10; Tezcan 1996, s. 160-195; P‟iankov 1996, s. 38; P‟yankov 

2002. Asiani ve Pasiani‟ler hakkındaki yeni yorumlar için bk. Bailey 1994, s. 9-10. 

97 Mukherjee‟ye gôre Toharlar Doğu Bactria‟yı, diğer kabileler ise Batı Bactria‟yı iĢgal 

etmiĢlerdi. Bk. Mukherjee 1978, s. 77. 

98 Bk. Frye 1996c, s. 456; Enoki-Koshelenko-Haidary 1994, s. 180. 

99 Bactria ve Sogdiana‟nın gôçebelerce istilası, ismi geçen kavimler ve bunların menĢei 

hakkında bk. Tezcan 1996, s. 164-195. 

100 Bu konuda bk. Craig 2002. 

101 Sims-Williams 1998, s. 90 (bu makalenin fotokopisini gônderen Sims-Williams‟a 

müteĢekkirim); Cribb 1999, s. 183-184. Cl. Rapin‟e gôre Vima Taktu, M. S. tahminen 80 ila 115 yılları 

arasında hüküm sürmüĢ olmalıdır (Rapin 2001, s. 219). Cribb ise onun M. S. 90‟dan ônce, ama 78 

yılında veya ondan sonra ve 107‟den ônce uzun süre tahtta kaldığı gôrüĢündedir (Sims-Williams-

Cribb 1995/96, s. 103, 123; Cribb 1999, s. 184, 190). 

102 Rabatak kitabesine ve yeni okumalara gôre, Mat kitabesinin Vima Taktu (Takto)‟ya ait 

olduğu kabul ediliyor. Bk. Sims-Williams-Cribb 1995/96, s. 97, 100; Sims-Williams 1998, s. 89, 90. 

103 Kennedy 1912, s. 670. Kennedy‟yi tenkit eden Ujfalvy‟ye gôre bu ôzellikler artık Hint 

hususiyeti taĢımaktadırlar ve bu durum, KuĢan hükümdarı HuviĢka‟da daha açık olarak gôrülmektedir. 

Kennedy‟nin gôrüĢü, gôrüldüğü üzere Tohar fikrine dayanmaktadır. Ayrıca bk. Konow 1914, s. 88, 

Konow 1969, s. L; Kumar 1973, s. 5-6; Puri 1965, s. 2; Puri 1974, s. 182; Puri 1977, s. 2. 

104 Wilson 1971, s. 349. 

105 Puga2enkova 1992, s. 65-66. 

106 Xinru 2001a, s. 289. KaniĢka‟nın tanınmıĢ Budist hocası AsvaghoĢa‟nın isminin anlamının 

da bu bozkır ve Türk tipiyle ilgili olarak “at” ile al�kalı olması son derece manidardır: “atların 

kiĢnemesi” (Xinru 2001a, s. 289). 

107 KuĢan hükümdarlarının gerek paralarında, gerekse heykellerinde gôrülen sopa ve bunun 

sembolik anlamı hakkında bk. Spagnoli 1967, s. 248-267. 
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108 Puga2enkova 1992, s. 66. 

109 Bk. Pugaçenkova 1965, s. 132-134 (Ris. 2-3); Pougatchenkova 1965, Pl. XXXII-XXXV; 

Pugaçenkova-Rtveladze 1990, s. 47. 

110 Stawiski 1979, s. 104. 

111 Pougatchenkova 1965, s. 125; Pugaçenkova 1979, s. 222. Pugaçenkova ayrıca, M. S. I. 

yy. a tarihlediği Dalverzin‟deki KuĢan prensi baĢ giyimi ile Parth dünyasındaki baĢ giyim ôrnekleri 

arasındaki üslup benzerliklerine de dikkati çekmektedir. Bazı ôrnekler için bk. Staviskiy 1974, s. 85-

87, 97 (ris. 64-66, 74); Kul‟tura i Ġskusstvo Drevnego Uzbekistana 1991, I, s. 142-143. 

112 Pugaçenkova 1979, s. 128-129. 

113 Sarianidi 1989, s. 56-57. 

114 Bk. Kumar 1973, s. 5-6. 

115 Lévi 1897, s. 10, dn. 

116 F. Hirth, Yüeh-chih‟ların kullandıklaı “hsi-hou” unvanının, Türkçe “yabgu” kelimesinin 

�ince bozulmuĢ Ģekli olduğunu belirterek, Yüeh-chih‟ların da kendilerinin bir Türk kabilesi olması 

gerektiğini sôylemektedir, bk. Hirth 1899, s. 48. Hirth, “yabgu” unvanının �incesi olan hsi-hou, yeh-hu 

ve hou-pei unvanlarına temasla, bu hsi-hou (*yap-hau) unvanının, 1. Hsiung-nu‟larda, 2. Vu-sun‟larda, 

3. Yüeh-chih veya Indo-Skit‟lerde, 4. K‟ang-chü (Soğd)‟lerde gôrüldüğünü ve üçünün de aynı 

olduğunu belirterek, bunun ise Türkçe “yabgu”ya karĢılık olduğunu ifade ediyor. 

117 Konow 1914, s. 87. Maamafih O. Franke, Yüeh-chih‟ların Türklüğü hususunda daha kesin 

deliller bulunması gerektiğine iĢaretle, ancak tarihî bakımdan Yüeh-chihlerin, Türk boylarına “ters” 

olduklarını belirtiyor (Franke 1904, s. 44). Ancak Konow‟un, Hsiung-nuların hem Yüeh-chihleri hem de 

Vu-sunları birlikte sürdüğü gôrüĢü hatalıdır. �ünkü Vu-sunlara saldırarak onları baĢlangıçtaki 

yerlerinden edenler, Yüeh-chih‟ler idi. Hsiung-nu yardımı alan Vu-sular, daha sonra bunun intikamını 

alacaklar, bilahare kendi arzularıyla batıya, Yüeh-chihların boĢalttıkları yerlere yerleĢeceklerdir. Zaten 

Konow, daha sonra yazdığı eserlerinde Yüeh-chih‟lerin Türk kabilelerinden olduklarına dair herhangi 

bir Ģey sôylemiyor. 

118 Puri 1965, s. 2; Puri 1974, s. 182; Puri 1977, s. 2. Konow, Kujula kelimesini “güzel” ile 

açıklamak istiyor. 

119 HuĢka (HuviĢka), YuĢka (VasiĢka) ve KaniĢka (KaniĢka): Ray 1970, s. 36-37; Rosenfield 

1993, s. 50. 

120 Bk. Konow 1914, s. 88; Puri 1965, s. 2; Puri 1974, s. 182; Puri 1977, s. 2. 
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121 Markwart 1938, s. 87-88, dn. 2. Markwart‟a gôre Türkçe olan “Tegin �õw0 kelimesi, 

sikkelerdeki eski Sanab veya Sanaob unvanının tercümesi gôrünüyor; bu Ģahsın obol‟leri de Kabil ve 

bunun güney-batısında bulunmaktadır. El-Birunî‟nin bu kaydı hakkında bk. Sachau 1952, 1952, s. 10-

12. El-Birûnî, bu Barhategin‟i, Türk elbisesi giymiĢ olarak yani kısa bir ceket, ônden açık, yüksek bir 

külah, çizme ve silahlarla tasvir eder. Bu bilginlerin gôrüĢüne gôre Barha tegin, Kujula Kadphises‟in 

isminin “Kadphises” kısmının tam tercümesidir: Sanskritçe Barha/Brhat (Büyük) + Türkçe tekin/tetkin 

(tegin) (=lider, Ģef); buradan “Büyük Ģef”. “Kadphises” ismi ise Pehlevice Kad (=lider, Ģef) + Sanskritçe 

Pesa veya Zend dilinde Paesa (=Büyük) = Büyük Lider. Bu hususta bk. Kumar 1973, s. 48, dn. 12. 

122 Frye 1962, s. 43; Szemerényi 1980, 44. 

123 Mesela bk. Hulsewé 1979, s. 112-139. 

124 Bu hususta bk. G. Clauson 1972, s. 873; Bailey 1982, s. 39 (*yavuka-> ya‟uga-> yavuga-: 

“askerî bir grubun ônderi”); Frye 1984, s. 265 (yam-: ônderlik etmek). (Clauson, bunun çok eskilere, 

Yüeh-chih‟lara kadar geri gittiğini belirterek, referansların çoğunun Türk menĢeli olmayan metinler 

olmasına dikkati çekiyor). Ayrıca bk. Donuk 1988, s. 56-63; �gel 1959, s. 271. “Yabgu” kelimesi, Eski 

Ġran Pehlevi metinlerinde ise ybgw Ģeklindedir, bk. Gôbl I, 1967, s. 141, 182 (ybgw bhl‟an); Gôbl 

IV/265-1. 

125 �gel I 1981, s. 497: “Yabgu, daha çok Batı Türkistan ile ilgili bir unvandır.” 

126 Konow 1969, s. LĠ. 

127 Konow 1914, s. 88. Konow, yavuga unvanına tekabül eden “zauva” kelimesinin, daha 

ônce Saka Patika tarafından kullanıldığını da belirtmektedir, bk. Puri 1965, s. 2; Puri 1974, s. 183; 

Puri 1977, s. 2. 

128 Ġsl�m‟ın geliĢiyle Orta Asya‟da Soğdca‟nın yerini Farsça almıĢtır. Bk. Frye-Litvinsky 1996, 

s. 467-468. 

129 Sims-Williams 1998, s. 89. 

130 Bk. Konow 1916, s. 789. Bu konuda ayrıca aĢağıda bk. dn. 145-151. 

131 Bopearachchi 1991, s. 236. Maues ve devleti hakkında bk. Masson-Romodin 1964, s. 

141-146. Cribb, bu Maues‟e istinat eden Maues Takvimi‟nin M. �. tahminen 80 yılına tarihlendiği 

gôrüĢündedir. Bk. Cribb 1999, s. 196. 

132 Azes I., Batı Pencap vilayetlerini M. �. 58/57 yılına doğru iĢgal ederek aynı zamanda 

Azes Takvimi denilen yeni bir takvimin de kurucusu olmuĢtur. Bk. Bopearachchi 1991, s. 6. 

133 Bk. Gardner 1966, s. 68-97; Shrava 1981, s. 105-108. 
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134 KuĢanlar‟da gelenekleĢmiĢ Basileus Basileon unvanının yerini Ģaonano Ģao unvanının 

alıĢı hakkında bk. Fussman 1977, s. 316. H. W. Bailey‟ye gôre bu Ģao/Ģaoo/Ģauo unvanı, Bactria 

dilinde Ģao Ģeklinde olup, Hotan Saka dilinde *xĢ�wan-„dan gelmektedir; Hotan Saka dilinde ise ssau, 

Soğdca‟da xsywnyy, “Kral” demektir; Orta Pers dilinde ise Ģ�hi olmuĢtur. ġaonano Ģao unvanı için bk. 

Harmatta 1960, s. 196-197; Harmatta 1964, s. 375-376. KuĢanlar‟da “Ģao” unvanı, genellikle “kral” 

anlamında kullanılmakla beraber, KuĢan sikkelerinde gôrülen eski Babilonia/Sumer tanrıçası Nan�‟nın 

isminde “Nana Ģao” Ģeklinde gôrüldüğüne bakılırsa, hürmetk�r ve ululayıcı bir unvan olarak da 

kullanılabiliyordu. Bk. Mukherjee 1969, s. 10. Mukherjee, KuĢan altın ve bakır sikkelerinde gôrülen 

Ģaon (ano) kelimesinde, “sahip”, “kral” gibi anlamlara gelen Ġran dilindeki *xĢavan‟dan metatez yoluyla 

bir kelime türemesinin gôrülebileceğini de belirtiyor, bk. Mukherjee 1982, s. 18. 

135 Konow 1969, s. 175; Shrava 1981, s. 37, dn. 62; Rosenfield 1993, s. 52 (Daivaputra-Ģ�hi-

Ģ�h�nuĢ�hi Ģaka-murunda). Shrava, bu Sanskritçe kitabede Ģ�hî kelimesinin “Ģa” olarak 

hecelendiğine dikkati çekiyor. 

136 Humbach 1960, s. 9. 

137 HuviĢka (OoeĢko)‟nın Ayrtam kitabesindeki rao unvanı hakkında bk. Schmitt-Skjaervø 

1986, s. 131. 

138 Narain 1962, s. 113; Narain 1990, s. 165; Konow 1969, s. 175. KaniĢka ile birlikte, 

seleflerinin kullandıkları Mah�r�ja r�j�tir�ja ve Basileus gibi unvanlar nadirleĢmeye baĢlar, onun yerini 

Ġran unvanı olan Ģaonano Ģao alır. Bk. Shrava 1985, s. 101-122 (KaniĢka); 124-200 (HuviĢka); 203-

233 (V�sudeva); Gôbl 1993, s. 121-129 (KaniĢka I); 129-145 (HuviĢka); 150-158 (V�siĢka I); 159-162 

(KaniĢka II); 162-163 (HodeĢah); 163-165 (V�siĢka); 165 (VaskuĢ�na/V�siĢka). KuĢan altın 

sikkelerinde bu Ģaonano Ģao yazısının müteselsil bir listesi için bk. Gôbl 1984, s. XIV; Davary 1982, s. 

274-276. 

139 Daha ônceki yıllara tarihli kitabelerinde, seleflerinin unvanlarına yer veren KaniĢka, bu 

kitabeden itibaren “Mah�r�jasya r�jatir�ya devaputrasya Ģ�hi-KaniĢkasya” ibaresini kullanmıĢtır, bk. 

Shrava 1993, s. 26-27. KuĢan kitabelerinde hükümdarların kullandıkları unvanlarda “devaputra”nın 

kullanılıĢ ôrnekleri hakkında bk. Bajpayee 1980, s. 33-45. 

140 Shrava 1993, s. 117-126. 

141 Bu hususta bk. Wolski 1990, s. 11-18. 

142 “TuruĢk�nvayodbhûta” (TuruĢka ailesi veya sül�lesine �it) (Stein 1989, s. 170). 

143 Mukherjee 1988, s. 434, 542, dn. 541. TuruĢka krallarının listesinde, bu isimlerin tekabül 

ettiği HuĢka (HuviĢka), YuĢka (V�siĢka) ve KaniĢka (KaniĢka)‟nın geçtiği metnin, El-Bîrûnî‟nin eseri de 

dahil, TuruĢka‟nın, yani Türkler‟in, KaniĢka I. ailesi tanındığı sırada meydana getirilmiĢ olabileceği 

gibi, Mukherjee bunun, Periplus 28, 39 ve 43‟de de geçen bir tür ticaret metaı olan “sturax” ile aynı 
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olabileceğini ve bu ismin, “turuĢka”nın eseri de olmuĢ olacağını kabul ediyor, bk. Mukherjee 1988, s. 

541, dn. 542. 

144 Puri 1979, s. 182; Bailey 1982, s. 8; Sircar 1990, s. 230; Mukherjee 1992, s. 59; Xinru 

2001a, s. 277. 

145 Bongard-Levin – Ġl‟in 1985, s. 393. 

146 �in kaynakları, tıpkı Ġran‟dakiler gibi, Kuzey Hindistan‟dakilere de An-hsi ismini verirler. 

Ch‟iu-chiu-ch‟i/Kujula Kadphises‟in fetihleri münasebetiyle geçen “An-hsi”, Ġran‟daki değil, Kuzey 

Hindistan‟daki bu Gondophares Sülalesi karĢılığıdır. M. S. I. yy. ın ilk çeyreğinde ise Indo-Parth 

Devleti, �in kaynaklarında “Wu-i-shan-li” (Alexandria/Kandehar), Grek kaynaklarında ise Arachosia 

olarak ifade ediliyordu. Bk. Tezcan 1996, s. 45-48. Pahlava‟lar, Ġran‟dakilerden farklı olarak Helenistik 

kültüre olan yakınlıklarıyla bilinirler. Bk. Mukherjee 1992, s. 59; Posch 1995, s. 124. 

147 Thapar 1984, s. 47; Thapar 1993; Narain 2001. Mleçça, yabancıları ifade etmek üzere ilk 

defa Satapatha Brahmana (III. 2. 1. 24)‟da kullanılmıĢtır. Bu kelimenin menĢei olarak ise Meluhha‟lar 

veriliyor. Rivayete gôre bu halk, Ayan istil�sı sırasında onların hakimiyetini kabul etmemiĢ, bu 

sebepten, onları diğerlerinden ayırt etmek için bu halka, daha sonra da bütün yabancılara etnik 

durumlarına bakılmaksızın “mleçça” denmiĢtir. Bk. Pillai 1988, s. 56. 

148 Bk. Thakur 1967, s. 66-69; Biswas 1973, 67; Thapar 1984, s. 47, 133; Sircar 1990, s. 99. 

149 Ray 1970, 71. 

150 Mesela Purana metinlerine gôre, Yavana‟lara TuĢ�ra‟lar halef olmuĢlardır ki açıkça M. �. 

II. yy. daki istila sôzkonusudur. TuĢ�ra, TuruĢka ve TuĢkara gibi isimlerin, Tohar veya Tuhar isminin 

muhtelif Ģekilleri oldukları hakkında bk. Puri 1979, s. 185; Rosenfield 1993, s. 8. 

151 Bongard-Levin-Ġl‟in 1985, s. 395. 

152 Narain 1990, s. 152; Xinru 2001a, s. 265-266. 

153 Periplus Maris Erythraei, en son olarak M. S. 40-70 arasındaki devreye atfedilmektedir. 

Bk. Cribb 1999, s. 185. 

154 Harmatta 1994, s. 316-317. Harmatta, “HIAOY” isminin doğru telaffuzunun “Hiaou” 

olduğunu ve “yau”, “yavu”, “yabgu”nun en arkaik halini temsil eder Ģekilde “hyau” okunması gerektiğini 

belirtiyor. 

155 Bk. Donuk 1988, s. 48-49. Bactria dilinde yazılmıĢ KuĢan kitabelerinde bu kelime, 

“tagino”/“tigino” Ģeklinde gôrülmekte olup, Sanskritçede ise “tigina” Ģeklindedir. Müller, Orta Pers 

dilindeki “tgin”, “tkin” Ģekillerine temas ediyor, bk. Davary 1982, s. 281-282. 
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156 Markwart 1938, s. 87-88, dn. 2. 

157 Kuzey Bactria‟daki Yüeh-chih veya KuĢan devri kurganlarının genel bir tasviri, defin tipleri, 

kategorileri ve baĢlıca hususiyetleri hakkında bk. Litvinskiy-Sedov 1984, s. 104-120. 

158 Sarianidi 1989, s. 173; Tezcan 1996, s. 226-234. 

159 Bk. Zadneprovskiy 1971, s. 32. 

160 Sarianidi 1989, s. 173. 

161 Minyaev 2002 (Hsiung-nu‟larda kafatası ameliyesi konusunda bana verdikleri hususî 

bilgiler için Prof. S. Minyaev ve Prof. N. Di Cosmo‟ya teĢekkür ederim). 

162 Puri 1965, s. 2-4; Puri 1974, s. 183-184. 

163 Puri 1977, s. 3. 

164 �gel 1984, s. 64-70. �gel, Hsiung-nu devrindeki Moğolistan, Baykal Gôlü kenarları ve 

kuzeyinin brakisefal Mongoloidlerle kaplı olduğunu belirterek, Altay Dağları bôlgesinin ise baĢtan beri 

buraya hakim olan beyaz bir ırk tarafından iĢgal edilmiĢ olup, Türklerin atalarının, galip ihtimalle bu 

beyaz ırktan geldiklerini kaydediyor. Tanrı dağları ve civarında bulunan brakisefal ve mezosefallerden 

brakisefallerin bir kısmı ise, Amuderya ve Sırderya brakisefalleriyle, diğer kısmı da Altaylar‟daki 

brakisefallerle akraba bulunuyorlardı. Hsiung-nu devletinin kuruluĢu ile Asya‟da bir “ırklar karıĢması” 

meydana gelmiĢ, ırklardaki değiĢme de bilhassa yüzlerde hafif bir çekik gôzlülüğün gôrülmesiyle 

tebarüz etmeğe baĢlamıĢtır (�gel 1984, s. 47). 

165 Konow 1969, s. LI. 

166 Bk. Kumar 1973, s. 6. 

167 Konow 1969, s. LI; Puri 1965, s. 4; Puri 1974, s. 184. 

168 Konow 1969, s. LI. 

169 Bk. Harmatta 1994a, s. 316. 

170 Konow 1916, s. 799, 819. 

171 Bailey bunu *K�ta-paisa- Ģekliyle ve “hürmet edilen, saygı duyulan Ģeklin” olarak izah 

etmektedir; bk. Eilers 1970, s. 120. Kujula Kadphises‟in “Kadphises” ismi çoğu zaman “Kapsa”, Kapa” 

Ģekillerinde gôrülüyor; bu bilhassa Kara Kadphises‟de belirgindir. Kapa/Kapsa‟nın, Ġran dilindeki 

“Kafa” (mecazen: lider, ônder) ile bir alakasının olup olmadığını bilmiyoruz; aynı kelime Türkçede de 

mevcuttur. 
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172 Boyer 1904, s. 458, 464 (Boyer bunu “ejhsuna” olarak okumuĢtur); Rosenfield 1993, s. 

130. “Erjhuna”, genç prens demektir. Bk. Staviskiy 1961, s. 110. 

173 Konow 1916, s. 801; Konow 1969, s. LII. 

174 Konow 1969, s. 143. 

175 Konow 1969, s. XX, LII, 143. KaniĢka‟nın unvanındaki bu “murunda” kelimesi Bivar‟a gôre 

“sahip” demektir. Bk. Mukherjee 1978, s. 42. 

176 Konow 1916, s. 791; Konow 1969, s. XX. 

177 Bk. Shrava 1993, s. 145: “murodasa marjhakasa Kaniskasa…”. 

178 Konow 1969, s. 143; Harmatta 1964, s. 398-399. 

179 Konow 1969, s. XX, 175. 

180 “ġ�hî”, KuĢan hükümdarı V�sudeva‟nın “rajadiraja”, “devaputra” unvanları gibi belirleyici 

bir unvanıdır (Shrava 1993, s. 125). Konow, bu Ģ�hî unvanının, Ġndus üzerindeki Eski Saka 

vilayetinde muhtemelen kullanılmaya devam etmediğini belirtiyor (Konow 1969, s. 175). 

181 Konow 1969, s. LXV. Konow, “K�la” kelimesi bulunan sikkelerin de Kujula Kadphises‟e ait 

olduğunu belirterek, “k�la” gibi bir unvan olan “kara”nın, bazan Kujula Kadphises‟in sikkelerinde 

kaybolduğuna da iĢaret ediyor. 

182 Shrava 1985, s. 65. “Kara” kelimesini, Doğu Türkistan‟da Shan-shan‟da bulunan Kharosthi 

metinlerindeki “K�la” ile ilgili sayan ilk araĢtırıcı, F. W. Thomas‟dır. T. Burrow, bunun “prens” anlamına 

gelebileceğini düĢünmüĢ ise de, metinden, bir unvan olduğu anlaĢılıyor. “Kara” kelimesi, yine bir 

unvan olarak, Hotan metinlerinde kullanılan “ka‟ra” ile de mukayese edildi (Shrava 1985, s. 65). 

Henning‟e gôre, Surh Kotal kitabesinde geçen “Karalraggo” terimi, “vali, sınır bôlgesi komutanı, ordu 

komutanı, marki” demektir ve Ġran kaynaklarındaki “kanarang” kelimesinin karĢılığıdır (Frye 1984, s. 

264; Pugaçenkova-Rtveladze 1990, s. 57-59; Frye 1996c, s. 457; Sims-Williams 1999, s. 255); Ġran 

kaynaklarında da “ka‟ra” kelimesinin “ordu” anlamında olduğu gôrülüyor. Mukherjee ve Shrava bunu 

“sahip” anlamında almıĢlardır. Bk. Mukherjee 1977, s. 144. 

183-Ģka sonekinin Tohar dilinin Kuça dialekti için son derece karakteistik bir ôzellik olduğu ifade 

edildiği gibi, bunun, “Ġrano-Tohar” diline ôzgü bir Ģey olduğunu sôyleyenler de vardır. Bk. Bongard-

Levin-Ġl‟in 1985, s. 398; Frye 1996c, s. 457. 

184 Kôk olan kan kelimesi “genç, küçük” demektir. Bk. Bongard-Levin -Ġlin 1985, s. 398-399; 

Rosenfield 1993, s. 40; Eilers 1970, s. 112 (Bu makalenin fotokopisini bana gônderen Colombo 

�niversite Kütüphanesi yetkililerine teĢekkür ederim); Davary 1982, s. 207. 
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185 Eilers 1970, s. 115; Davary 1982, s. 249. Morgenstierne‟e gôre ise “bilge” anlamındadır. 

186 Eilers 1970, s. 116. 

187 Eilers 1970, s. 126-127. 

188 Eilers 1970, s. 120. 

189 Sims-Williams 1998, s. 90. 

190 Sims-Williams, kelimenin “kaya, taĢ” anlamında wym, vem, vaema kelimesinden türemiĢ 

olabileceğine iĢaretle, Vima Kadphises‟in sikkelerinde gôrülen kayalık dağ zirvesinin de bununla ilgili 

olabileceğine dikkati çekiyor. 

191 Daffin� 1982b, s. 68. 

192 Bk. Pugaçenkova-Rtveladze 1990, s. 99-100. 

193 Harmatta 1994b, s. 417. 

194 Harmatta 1994, s. 419. 

195 Harmatta 1994, s. 419. 

196 Staviskiy 1977b, s. 219, dn. 41 ve 42. 

197 Bk. Fussman 1974, s. 22-31, Pl. V-VIII; LivĢits 1976, s. 165-166; LivĢits 1979, s. 95, dn. 3; 

Vertogradova 1982, s. 160-167, 187; P‟yankov 2002. Fussman, bu yazının hece esasına gôre 

olduğunu belirterek, Kharosthi yazısına olan benzerliğini kaydetmekle beraber, okuyamamıĢtır. 

LivĢits, “KuĢan Devleti‟nin üçüncü resmî yazısı” dediği bu yazının Sakaların yazısı olup olmadığını 

soruyor. Bk. Schmitt 1990, s. 120. Vertogradova ise harflerin bir mukayesesini yapmıĢtır. Fussman, 

bu yazıyı ônceleri “Kambocî” diye isimlendirmekte idi (Fussman 1978, s. 435). Kamboja -kelimesi 

hakkında bk. Schmitt 1990, s. 118-120. 

198 Zadneprovskij 1990, s. 236. 

199 Kharosthi harflerinin karakterlerine bakılırsa bu, M. �. III. yüzyılın ikinci yarısı veya 

sonundan ônceye tarihlenemez (Harmatta 1994b, s. 420). Issık-kôl‟deki “Saka Yazısı” için bk. K. 

AkiĢev, Kurgan Issık, Moskva 1978, s. 54-60; ayrıca kitabenin güzel bir resmi için bk. http://www. 

lostlanguages. com/saka. htm (Bu konudan beni haberdar eden Dr. C. Lo Muzio‟ya teĢekkür ederim). 

200 Bk. KoĢelenko 1985, s. 269-271. KoĢelenko, bu tür eĢyalar üzerindeki yazının, ya 

Saka‟larla ya da Bactria Grek Krallığı‟nı tahrip eden diğer herhangi bir gôçebeler grubu ile al�kalı 

olabileceğini belirtiyor. Mukherjee ise, bu yazının, Paropamisadae (HindukuĢ Silsilesi) ve 

Arachosia‟da olduğu gibi, Sogdiana ve Bactria‟da da kullanılmıĢ olabileceğini ve bunun ancak bütün 
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bu bôlgelerin insanlarınca kabul edilen bir haberleĢme aracı sayılabileceğini, ancak Ġmparatorluk 

KuĢanları‟nın bu tür yazılara ehemmiyet verdiklerine dair hiçbir delil bulunmadığını, çünkü asıl devlet 

dilinin, sikkelerde de kullanılan “Bactria Dili” olduğunu belirtiyor (Mukherjee 1988, s. 406-407). 

KuĢanlar Devleti‟nde kullanılan diller hakkında güzel bir tablo için bk. Frye 1996c, s. 458, fig. 31. 

201 Staviskiy 1977a, s. 221. AkiĢev‟in M. �. I. bin ortasına tarihlediği bu yazının, M. �. IV-III. 

yüzyıla kadar tarihlendirilebileceği, bu Ģekilde, kullanılıĢının galip ihtimalle Bactria Grek Krallığı devri 

(?) ile KuĢan Devri‟nin sonu arasında olduğu tahmin ediliyor (Staviskij 1986, s. 240, dn. 35). Harmatta, 

Ģimdiye kadar bilinen 11 adet “bilinmeyen yazı” ile yazılmıĢ kitabelerin bir listesini de vermektedir:. 

 1. Surh Kotal: Küçük bir taĢ parçası üzerine mürekkeple yazılmıĢtır, 3 satırdır. 

 2. DeĢt-i Navur: Vima I. Taktu‟ya aid olan bu taĢ kitabe, 9 satırdır. 

 3. Halçayan: Biri kırık çômlek parçası üzerinde, diğeri bir kiremit üzerinde olan tek bir 

kitabedir. 

 4. Kara-tepe: Kırık çômlek parçaları üzerindeki üç parçalı kitabedir. 

 5. Ay Hanum: GümüĢ bir külçe üzerinde bulunan kitabedir. 

 6. Issık (Alma-Ata‟nın 50 km. doğusunda): GümüĢ bir maĢrapa üzerindeki kitabedir. 

 7. Hatın-Rabat (Güney Tacikistan‟da): Bir çômlek kırığı üzerindeki kitabedir. 

 8. Tekkuz-tepe (Güney Tacikistan‟da): Bir çômlek kırığı üzerindeki kitabedir. 

 9. Eski Merv: Bir çômlek kırığı üzerindeki kitabe veya kitabelerdir. 

 10. Fayaz-tepe (Termez yakınında): Toprak bir kap üzerindeki birkaç kitabedir. 

 11. Kafirnigan-tepe (DuĢanbe‟nin 40 km. güneyinde): Bir duvar kitabesi parçasıdır 

(Harmatta 1994b, s. 417). 

202 Puri 1965, s. 5; Puri 1974, s. 184-185. 

203 Puri 1965, s. 6-7; Puri 1974, s. 186. Puri‟ye gôre KuĢan hükümdarları, kabile ismini 

kullanmamakla beraber, Hint kaynakları onları “TuĢ�ra” ismiyle çağırmayı sürdürmüĢtür (?). 

204 Sarianidi 1984, s. 64 (Sarianidi, bunları “Ġran tarzı” olarak tasvir ediyor); Sarianidi 1989, s. 

56-57. Ayrıca Sarianidi, Tılla-tepe baĢ giyimlerinin, Kuzey Bactria‟da Dalverzin-tepe‟dekilerden çok 

Halçayan‟dakilere ve Saka‟larınkine yakın olduğuna iĢaret ediyor. 

205 Bu konuda bk. Sarianidi 1989, s. 165-168. 
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206 Yazarların bu gôrüĢü, G. Fussman ve P. Bernard tarafından da desteklenmektedir. Bk. 

Rempel-Pugachenkova 1991, s. 13, 24-25, dn. 50. 

207 Konow 1916, s. 789. 

208 Xinru 1998, s. 7, 35, dn. 19 (Bu eseri bana gônderme nezaketinde bulunan Xinru Liu‟ya 

müteĢekkirim). 

209 ġimdiye kadar “Asma Geçit” olarak tercüme edilen bu �ince tabirin, T‟ang Sülalesi devrine 

ait bir kayda gôre, aslında Indus (Sind) nehrinin eski Ģekli olan Sindhu/Sin-tu‟nun �incesi olduğu 

anlaĢılmaktadır (Sindhu > Hsüan-tu; Shen-tu/Sindhu). Bk. Sircar 1990, s. 68-69 (Purana 

metinlerindeki ırmak isimleri); Stein 1980, s. 19; Dey 1990, s. 186 (�en�b ırmağının Ġndus ile birleĢtiği 

yukarı akıntısı); Xinru 2001b. J. Marquart ve O. Franke, bunun Yüeh-chih‟lar münasebetiyle Pencab 

olduğu gôrüĢündedir (Marquart 1901, 202; Franke 1904, s. 65). Vaktiyle A. Stein bunu, “Ġndus 

boyunda ve Darel güneyinden Mirabat”‟a giden bôlgede aramıĢ (bk. Mukherjee 1973, s. 87); Herzfeld 

ise Ġndus‟un Himalayalar‟dan geçen kısmında, tahminen Gilgit ile Manglaur arasında aramıĢtır 

(Herzfeld 1932, s. 20). P‟yankov‟un “Hindu KuĢ‟daki dağ geçitleri” açıklaması ise hatalıdır. Bk. 

P‟iankov 1996, s. 38, 43. 

210 Sai-wang/Saka‟ların gôçleri hakkında Bk. Konow 1916, s. 811; Herzfeld 1932, s. 14-35; 

Tarn 1938, s. 277-278; Hulsewé 1979, s. 104-105. Chi-pin, Han Sülalesi zamanında, coğrafî olmaktan 

çok siyasî bir tabirdi ve: “Gandh#ra, K#pi|i, Batı Pencap bôlümlerini ihtiva eden, ancak muhtemelen 

KeĢmir‟i dıĢarıda bırakan” Hindistan‟daki Saka ülkesini gôsteriyordu. Bk. Daffin� 1982a, s. 317. Chi-

pin, Konow‟a gôre de sanıldığı gibi KeĢmir değildir; Franke‟nin belirttiği gibi, bugünkü KeĢmir‟in 

kuzeybatı kısmı, Kabil ağzı ve AĢağı Kabil ile Swat arasındaki ülke, en azından Ġndus bôlgesi olup, 

Ģimdiki Pencap bôlümlerinde aranmalıdır (Konow 1916, s. 811). Mukherjee, Swat (eski Suv�stu) ile 

Gandhara ve Arachosia bôlgeleri olarak ifade etmektedir (Mukherjee 1973, s. 23, dn. 27). 

211 Konow 1916, s. 811. 

212 Konow 1916, s. 811. 

213 Konow 1916, s. 816-817; Zeymal‟ 1971, s. 115. KuĢanlar‟ın karakteristik ôzelliklerinden 

biri olan: devletin il�hî menĢeli olmasıyla ilgili olarak onlarda kullanılan “devaputra” unvanı, �in‟deki 

“t‟ien-tzu” “Gôk‟ün/Tanrı‟nın Oğlu” anlamındadır. Bugün kayıp olan T‟ang Sülalesi zamanına ait bir �in 

kaynağı, Ta Yüeh-chih hükümdarının da kendisini “Gôğün Oğlu” olarak gôrdüğünü kaydeder (Shih-chi 

123, 3164‟den naklen Bk. Xinru 2001a, s. 281). Bk. Maricq 1958, s. 378-380; Narain 1981, s. 266; 

Frye 1984, s. 267; Xinru 2001a, s. 278. Konow, her ne kadar bu unvanın �in‟den alındığı gôrülüyorsa 

da “devaputra”nın Hintçe olduğunu kabul etmektedir (Konow 1916, s. 819). Ayrıca bk. Narain 1990, s. 

165. 

214 Bk. Hulsewé 1979, s. 216 (Batı Bôlgeleri bôlümü). 
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215 Hulsewé 1979, s. 144-145 (Vu-sun‟lar bôlümü). Bununla beraber, bu bôlümde, Vu-sun‟lar 

arasında Sai (Saka) boyundan ve Yüeh-chih soyundan unsurların bulunduğu anlatılıyor. 

216 Mesela bk. Bailey 1982, s. 8. Bailey, Hotan Saka dilinde gôrülen r�ka-“hükümdar” 

kelimesinin, muhtemel bir *rauka-sôzünden geldiğini, �incedeki Sai-wang isminin de “Saka kralları” 

manasına geldiğini kabul etmektedir. 

217 Pulleyblank 1970, s. 159, dn. 12. Pulleyblank‟a gôre, Sai-wang tabirinin “Sakaların Kralı” 

Ģeklinde açıklanması keyfî bir yakıĢtırmadır. 

218 Pulleyblank 1970, s. 159-160. 

219 Bu Saka-Parth mücadelesi sırasında M. �. 128 tarihinde Kral Phraates, 123 yılında ise 

Artabanus II., Sakalar‟a yenilerek savaĢ meydanında ôldürülmüĢlerdi. Bk. Frye 1996b, s. 454-455; 

Litvinskiy 1972, s. 187. 

220 Litvinskiy 1972, s. 193. 

221 Litvinskiy 1972, s. 193. 

222 Litvinskiy 1972, s. 174-175. 

223 Masson 1996, s. 447. 

224 Litvinskiy 1972, s. 175-176. 

225 Litvinskiy 1972, s. 176-177. 

226 Litvinskiy 1972, s. 177. 

227 Litvinskiy 1972, s. 132-133. 

228 Litvinskiy 1972, s. 182. 

229 Litvinskiy 1972, s. 182-183. 

230 Litvinskiy 1972, s. 183. 

231 Litvinskiy 1972, s. 184. 

232 Litvinskiy 1972, s. 185.233 Litvinskiy 1972, s. 186-187. 

234 Bk. Cunningham 1888, s. 47-48; Cunningham 1890, s. 114 (Cunningham, bunu “Sanab” 

olarak düzeltmiĢtir; Ona gôre, bu unvan, Hsiung-nu‟lar için �in kaynaklarının kullandığı Ġskit unvanı 

“Shan-yü” olabilir); Davidovich 1980, s. 157-158; Cribb 1993, s. 108. 
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235 Cribb 1985a, s. 306-307. 

236 Bachhofer 1936, s. 4399. 

237 Bk. Cribb 1985a, s. 307, fig. 39. �zerinde Brahmice olarak ġaka veya Nipunadha yazan 

bu gibi paralar ve üzerlerindeki tabirlerin yorumu hakkında ayrıca bk. Cribb 1981, s. 105, 108; Cribb 

1985b, s. 315. 

238 S. Konow, M. �. tahminen 170 yılında baĢladığı düĢünülen takvime “Saka Takvimi” ismini 

vermiĢti; ancak M. S. 78 yılından baĢlayan takvimin adı da “Saka Takvimi” olduğu için 170 yılından 

baĢlayanı diğerinden ayırmak için baĢına bir “Eski” ifadesi eklenerek bôylece “Eski Saka Takvimi” 

tabiri ortaya çıkmıĢtır. Bk. Mukherjee 1973, s. 86, 105. Ayrıca bk. Frye 1984, s. 253. Lohuizen-de 

Leeuw ve D. W. Mac Dowall gibi bilginler, Kharosthice birçok kitabeleri “Eski Saka Takvimi” ile yani Ta 

Yüeh-chihlerin Bactria bôlgesini fethettikleri tarih olarak kabul edilen M. �. tahminen 155 yılına 

tarihlemektedirler. Ancak bilginlerin çoğu, bugün bu kitabeleri Vikrama veya Azes Takvimi‟ne 

tarihlemektedir. Mac Dowall, “Eski Saka Takvimi” ile Azes Takvimi‟ni birbirinden ayırmakta, Vikrama 

ile bu Azes Takvimi‟ni birleĢtirmektedir. Aynı Ģekilde Dobbins ve Narain de M. �. 170/169 veya 155 

yılından baĢlayan bu takvime “Yavana” adını vermiĢlerdir. Bk. Narain 1967, s. 108-109; Narain 1968, 

s. 237; Dobbins 1970, s. 26-28. KuĢanlar daha ônce ise M. �. 155 yılından baĢlatılan ve Grek kralı 

Menander‟in baĢlattığı bir takvim kullanıyorlardı. Cribb, bu Menander Takvimi‟nin M. �. 172 ile 129 

arasında oynadığına temasla, “Eski Saka Takvimi”‟nin ise M. �. 129 yılına tekabül ettiği gôrüĢündedir. 

Bu konuda bk. Narain 1967, s. 108-109; Puri 1994, s. 195; Cribb 1999, s. 194, 196-197; Falk 2001, s. 

121 (Bu makaleyi gônderen Cribb‟e teĢekkür ederim). KuĢanlar‟ın kendi takvimleri olan KaniĢka 
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Hindistan'da Ġlk Türk Hakimiyeti: KuĢanlar ve Akhunlar / Prof. Dr. Salim 
Cöhce [s.815-820] 

Ġnônü �niversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye  

GiriĢ 

Asya‟nın güneyinde, Hind okyanusuna doğru uzanan üç büyük yarımadadan birisi olan 

Hindistan, kuzeyde HindukuĢ ve Himalaya (Karlı dağlar) dağlarıyla ana kıtadan ayrılırken, doğu ve 

batıda da, güneye doğru gittikçe alçalan dağ silsileleriyle sınırlanır.1 Eski Arap-Fars kaynaklarında 

zengin bir ticaret ülkesi olarak tanımlanan2 ve farklı bôlgeleri ifade etmek üzere “Sind ve Hind” 

Ģeklinde adlandırılan bu ülke, zamanla sadece Hind (India) olarak anılmaya baĢlanacaktır.3 

Dünyanın en yüksek dağ ve yaylalarını oluĢturan Himalaya silsilesi Hindistan‟ı sadece bir duvar 

gibi sarmakla kalmaz, aynı zamanda bu ülkenin can damarı sayılabilecek iki büyük nehrin, yani Ganj4 

ile Ġndus‟un da5 kaynağını teĢkil eder. Bu nehirlerin suladığı düzlükler Hindistan tarihi bakımından 

büyük bir ôneme sahip olup, Bengal Kôrfezi‟nden Afganistan sınırına, oradan Belucistan düzlükleriyle 

Umman denizine kadar uzanır ve güneyde, adeta tabii bir sınır gibi uzanan Vindhiya dağları ile 

Dekken yaylasından ayrılır.6 Bôlgede, bu iki nehrin havzası dıĢında kalan güneybatıda Gücerat ve 

Malva, güneydoğuda ise Cacnagar (Orissa) ônemli bôlgelerdir. Bunların haricinde Ganj nehrinin 

suladığı verimli ovalar Kuzeydoğu Hindistan düzlüklerini meydana getirir. Dehli baĢta olmak üzere 

Sarsawati, Hansi, Samana, Kuhram, Galyûr (Gwalior), Bedaun, Oudh (Eved), Kara, Kannauç, Koil 

(Aligarh) gibi büyük ôlçüde tarihî olaylara sahne olan Ģehirler bu düzlüklerde yani, Ganj nehrinin 

kolları üzerinde veya onlara yakın yerlerde teĢekkül etmiĢtir.7 

Hindistan tarihi açısından batıdaki Sind (Ġndus) havzası da oldukça ônemlidir. Zira, pek çok 
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tarihî olaya sahne olan Lahor, Multan ve Uçç bôlgenin en güzîde Ģehirlerini teĢkil ederken,8 bu ülkeyi 

dıĢarıya bağlayan kuzeybatıdaki üç ônemli yol, yani Kabil, Kandahar ve Mekran yolları bu bôlgeye 

açılmaktadır.9 Dolayısıyla Hindistan tarihinin büyük bir bôlümünü oluĢturan istil� hadiseleri burada 

ortaya çıkıp, geliĢtiği gibi insanlığın ilk dônemlerine ait kalıntılar ile en eski medeniyetler de bu 

bôlgede tesbit edilmiĢtir.10 

Ġndus ile Soan nehrinin yataklarında ele geçen bazı kalıntılar,11 Asya‟daki ilkel bir ana kültürün 

bôlgedeki yansımaları olarak kabul edilmektedir.12 Ama, Hindistan‟ın prehistoryası13 ile ilgili bilgiler 

büyük ôlçüde bu kalıntılar ve Ganj boylarında ele geçen bir kısım malzeme ile sınırlıdır.14 Her ne 

kadar Soan kültürünü müteakip, M.�. IV-III. bin yıllarda Austrik (Australoidler) bir ahalinin KeĢmir‟den 

Pasifik‟e kadar uzanan sahayı bir müddet elinde tuttuğu ve bôlgenin uygarlık ôncesi halkını teĢkil ettiği 

ileri sürülmekte15 ise de, bunların geldikleri yer ve ortaya çıktıkları esas bôlge açıklanamamaktadır. 

M.�. III. binde pek çok meskûn mahalde birdenbire ortaya çıkan Dravitler,16 Hindistan‟ı 

uygarlığın ilk ocaklarından birisi haline getirecekdir.17 Ama, bu coğrafyada çok daha geliĢmiĢ bir 

kültürün ortaya çıkması, yine nereden geldiği belli olmayan müstevli bir grubun M.�. III. binin 

sonlarına doğru Sind havzasına yerleĢmesiyle mümkün olmuĢtur. Bunlar M.�. 1700-1500 yılları 

arasında Mohenjo-daro ve Harappa‟da geliĢmiĢ bir uygarlığın yaratıcıları olarak bir yandan kusursuz 

eĢyalar yapıp18 belli bir plan dahilinde en eski ĢehirleĢme ôrneklerini verirlerken,19 ôte yandan Fırat-

Dicle ve Nil boyu kültürleriyle ticarî temaslarda bulunacaktır.20 Mohenjo-daro ve Harappa kültürleri 

eski Mısır‟ın iki katı, Sümer ile Akad‟ın ise dôrt misli büyüklüğündeki bir alana yayılmıĢtı.21 Ama, 

Hazar denizi kıyılarından baĢlayan Aryan gôçünün sebep olduğu karıĢıklık bu uygarlığı da 

sôndürecek, muhtemelen ahali Mohenjo-daro ve Harappa vs. gibi nüfusu onbinleri aĢan Ģehirleri terk 

etmek zorunda kalacaktır.22 

M.�. 1500-1200 yılları arasında karanlık ve barbarlığı hakim kılan savaĢçı, Arî soydan bir 

topluluk23 yavaĢ yavaĢ Hindistan‟ın her yerine yayıldı.24 Bunlar zamanla yerleĢik hayata geçerek 

tarım ve hayvancılığı geliĢtirirken25 Sanskritçeye dayalı bir dinî edebiyatın26 yanında, sosyal hayatta 

da kast sistemi etkili olmaya baĢladı.27 Ayrıca dinî hayat sürekli bir geliĢme içerisinde giderek 

çeĢitlendi.28 �zellikle M.�. 900-500 yılları arasındaki dôrt yüz senede Vedalar, Brahmanalar ve 

Upanishadların ôğretileri ile Jainizm ve Budizm ortaya çıktı.29 Yine bu dônemde demirin etkili bir 

Ģekilde kullanılmaya baĢlanmasıyla30 siyaset ve tarımda ortaya çıkan değiĢimler sebebiyle Sind 

havzasının yanında, ôzellikle Ganj düzlükleri ile Orta Hindistan bôlgesi de ônem kazanacaktır.31 

Hindistan‟da demirin ortaya çıkıĢını, Türkistan‟la (Orta Asya) olan münasebetlere bağlama 

yolunda yaygın bir kanaat vardır.32 Hatta, bu ônemli unsuru Hindistan‟a bizzat Türklerin getirdiği 

yônünde kayıtlar da mevcuttur.33 Aslında, Mohenjo-daro‟da eski Türk tipinde heykelciklere 

rastlanıldığı gibi,34 Ģimdi üzerinde pek durulmamakla birlikte, bu yüzyılın baĢlarında yapılan birkaç 

araĢtırmada Hindistan‟ın yerli dillerinde epeyce Türkçe kelimenin bulunduğu ortaya konulmuĢtur. 

Bunların M.�. 2500-1500 yılları arasında yayılmıĢ olabileceği yônünde gôrüĢler vardır.35 Bilhassa, 

Munda dillerindeki pek çok kelimenin Subarcadan geldiği, hatta bugün Madran-Kalküta arasında 
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yaĢayan Mundaların bahse konu Subarların bakiyeleri oldukları ve bunların M.�. VIII. yüzyılda 

Hindistan‟a yayılmaya çalıĢan Aryanlara karĢı mücadele ettikleri yolunda ciddî iddialar 

bulunmaktadır.36 Ona rağmen Türklerin bu ülkeyle ilgisi milliyetleri halen tartıĢılmakta olan 

Sakaların,37 Sind ve Mekran taraflarına gelmeleriyle birlikte baĢlatılacaktır.38 

Sakaların Hindistan‟a Ġnmeleri 

Sakalardan çok ônceleri Hindistan‟a yônelen Pers kralı Darius (M.�. 522-486), buradaki 

devletlerin aralarındaki bitmez tükenmez savaĢlardan istifade ederek Sind‟in bir bôlümüne hakim 

oldu.39 Fakat bu harek�t sıradan bir istil� giriĢimi olmaktan ôteye gidemedi. Bu durum Makedonyalı 

Ġskender‟in bôlgedeki faaliyetleri için de geçerlidir.40 Nitekim, daha sonraki yüz sene içerisinde tekrar 

Persler,41 arkasından da Greko-Baktrianlar Kuzey Hindistan‟a inecektir.42 Bu ikinci grubu güneye 

yônelmeye mecbur eden güç, hiç Ģüphesiz Yüe-çilerin ônünden çekilen Sakalardır ki, daha sonra 

onlar da Hindistan‟a yônelecektir. 

Sakalar,43 M.�. VI. yüzyılda günümüzdeki TaĢkent ile Issık Gôl arasında yerleĢik bir vaziyette 

bulunuyorlardı.44 M.�. II. yüzyılın baĢlarında Hun baskısı karĢısında tutunamayan Yüe-çilerin 

Türkistan‟ın batı kısımlarına kaymaları45 üzerine, bôlgedeki Sakaların bir kısmı bunlara iltihak 

ederken geriye kalanlar güneye gôçmek zorunda kaldı. Bunların bir bôlümü KeĢmir‟e geçerek, orada 

bir devlet kurmuĢ 46 ise de esas büyük grup Ceyhun üzerinden, Merv-Herat yoluyla M.�. 150 ile 100 

yılları arasında47 Kuzey Hindistan‟ın Gandhara bôlgesine, yani bugünkü Sicistan‟a ulaĢacaktır.48 

Hindistan‟a yônelen Sakaların baĢında Doğu Ġran‟daki Saka-Part feodalitesine mensup bir 

satrap olduğu iddia edilen ve “krallar kralı” unvanını taĢıyan Maues bulunmaktaydı.49 Hindistan‟a 

inerken Partları mağlup eden Sakalar,50 Maues ve halefi I. Azes yônetiminde Gandhara‟dan 

Hindistan‟ın orta kesimlerine ve kuzeyine yayıldıkları gibi güneyde de sınırları Mathura, Uccain ve 

SauraĢtra‟nın büyük bir bôlümüne ulaĢan dev bir imparatorluk kurdular.51 

Hindistan‟a yerleĢtikten sonra Orhun kıyısında yer alan kitabelere çok benzeyen BengütaĢlar 

diken Sakalar,52 zamanla Part hakimiyetine girerek yavaĢ yavaĢ yerli kültürü benimsedi. Bu arada 

Ġran ve Kuzey Hindistan‟da yeni bir Part Devleti kuran Gondhopharnes53 (M.�. 18-M.S. 50) 

tarafından muhtemelen M.S. 19‟da siyasî alandaki varlıkları da sona erdirildi.54 Ancak güneydeki bazı 

Saka gruplarının yarı müstakil bir Ģekilde varlıklarını sürdürdüğü ve Gucerat‟taki SaustraĢtra ile Malva 

arasındaki Uccain‟i de içine alan bir bôlgeyi yônettikleri gôrülmektedir. Nitekim bunlar ikinci asrın ilk 

çeyreğinde, KuĢanların Kuzey Hindistan‟da güçlerinin doruğunda oldukları bir zamanda bahse konu 

bôlgede tekrar ônem kazanacak ve kuzeyde KuĢanlar, güneyde ġatavahanalar ile birlikte dônemin 

üçüncü büyük gücü olarak ortaya çıkacaktır.55 Bu grup, Gupta Hükümdarı II. �andragupta‟nın IV. 

asrın son yıllarında Gucerat‟a yaptığı sefer sonucunda siyasi hakimiyetini kaybetmesine rağmen 

Sakalardan günümüze, Ġran kaynaklarının “Sakastana” dedikleri bugünkü “Sicistan/Siistan” adından 

baĢka, pek fazla bir Ģey kalmamıĢtır.56 

Kuzey Hindistan‟da KuĢan  
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Hakimiyeti Dônemi 

Sakaları kovarak, yurtlarına yerleĢen Yüe-çiler muhtemelen M.�. 133-129 yılları arasında 

Hunların vassalı olan Vusunların taaruzuna uğradılar.57 O yüzden Issık Gôl civarını terk edip, 

bugünkü Afganistan‟daki Tahia‟ya geldiler.58 Yüe-çilerin bu bôlgede yükseliĢleri tedrici olmuĢ ve 

bunun için yüz yıldan fazla bir zaman gerekmiĢtir. Neticede beĢ ayrı Yabgu‟nun hakimiyeti altında 

yaĢayan Yüe-çiler,59 takriben M.S. 10 yılı civarında KuĢan boyunun yabgusu I. Kujulakadphises 

(Ch‟iu-chiu-ch‟i) tarafından birleĢtirilmiĢ60 ve bu arada K�bil de ele geçirilmiĢtir.61 

Ġskender‟in artığı Baktria Helenleri Devleti‟ni62 ortadan kaldıran KuĢanlar, üçüncü hükümdarları 

Vima Kadphises (Yen-kuo-ch‟en) zamanında (ôl. 78?) Hindistan‟a yônelecektir.63 Nitekim bu 

hükümdar dôneminde devletin sınırları doğuda Varanasi (Banares), batıda Parthia hudutları, kuzeyde 

de Buhara‟ya kadar uzanmıĢtır.64 KaniĢka Devri (78-l0l veya 120-144) ise, KuĢanların en parlak, 

tarihlerinin de en iyi bilinen dônemini teĢkil eder.65 

YaklaĢık yirmi üç yıl saltanat süren KaniĢka, Partları mağlup ederek ezmiĢ, bütün Ganj nehri 

boyu ile Dekken‟e kadar uzanan bôlgeyi, yani Malva ile Gucerat da dahil olmak üzere Kuzey 

Hindistan‟ı tümüyle hakimiyeti altına almıĢtır.66 Onun için baĢĢehir Baktria‟nın merkezi Belh‟den 

Gandhara‟da PuruĢapura (PeĢaver)‟ya naklolunacaktır.67 Bu muazzam yayılıĢın Türkistan‟da ulaĢtığı 

sınırları tam olarak tesbit etmek mümkün değildir. Yalnız, hem II. Kadphises, hem de KaniĢka‟nın 

Hindistan ile Roma arasındaki ticarette Ġran‟ı devre dıĢı bırakan kara ve deniz güzerg�hını konrol 

altında tutmaya ôzel bir ônem verdiği68 düĢünülürse bu sınırların Doğu Türkistan‟dan Hazar kıyılarına 

kadar uzanan sahayı içerisine aldığına hükmedilebilir.69 Bir baĢka deyiĢle, �i-çi Kağandan (ôl. M.�. 

36) itibaren pek çok Türk hükümdarının yapmak isteyip de, bir türlü gerçekleĢtiremediği Hindistan ile 

Türkistan‟a aynı anda hakim olma düĢüncesini KaniĢka gerçekleĢtirmiĢ olmalıdır. Ayrıca bu dônemde, 

Güney Hindistan ile Batı ve Güneydoğu Asya arasındaki münasebetlerin geliĢtirilmesi de, bilhassa 

Güneydoğu Asya tarihinin geleceğinde etkili olacak ve ônemli sonuçlar doğuracaktır.70 Bütün bunlar, 

KuĢanların KaniĢka Dônemi‟nde sadece Hindistan iĢleriyle değil, bôlgenin bütün meseleleriyle 

ilgilenen gerçek bir imparatorluk haline gelmiĢ olduğunu gôstermektedir.71 O yüzden sonraki dôrt 

yüzyıllık hakimiyet dônemleri Hindistan kadar Batı Türkistan için de bir altın çağ olmuĢtur.72 

KaniĢka‟dan sonra yerine oğlu VaniĢka (102-106), sonra da HuviĢka (111-138) ve Vasudeva 

(145-176) geçti. Bunların dôneminde ônemli bir olay bulunmamaktadır. Ama, daha sonraki KuĢan 

hükümdarları73 ülkeyi karıĢıklığa sürükleyerek sınırların Pencap yôresine kadar çekilmesine sebep 

olmuĢlardır. Bundan istifade eden Sasani Hükümdarı I. ġapur (241-272) KuĢanlara karĢı büyük bir 

galibiyet kazanarak Pencap‟ın kuzeyindeki toprakları ilhak etti.74 Fakat, esas tehlike 

Maveraünnehr‟de (Maveraünnehir) gittikçe güçlenen Hun boylar birliğine dahil Chionitalerden geldi.75 

Bunların içerisinde Akhunlar/Eftalitler76 en tehlikeli olanlarıydı. Bazen Sasanileri, bazen de KuĢanları 

hırpalayan bu grup, 385-420 yılları arasında Ceyhun‟u geçerek KuĢan hükümdarı Kitolo‟yu PeĢaver 

taraflarına çekilmeye mecbur etti.77 Bu arada Behram Gûr (420-438) Akhunlara Ģiddetli bir darbe 

vurduysa da,78 sonuç değiĢmedi. Nitekim bir müddet sonra Belh‟e hakim olan Akhunlar,79 “tigin” 
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adını verdikleri kumandanlar vasıtasıyla Afganistan ve Kuzey Hindistan‟daki KuĢan beyliklerini birer 

birer ortadan kaldırmıĢtır.80 

KuĢanlar, dônemin, bu arada Hindistan‟ın en büyük imparatorluklarından birisini kurmuĢtu. Bu 

sonucun elde edilmesinde etkili olan idarî teĢkilatlanma biçimi Sakalar ile baĢlamıĢ, KuĢanlardan 

sonra da Hindistan‟ın gelecekteki siyasî hayatında bir model olarak ône çıkmıĢtır. Hindistan‟da 

halihazırda da uygulanmakta olan bu sistem, devlet hayatında katı bir merkeziyetçiliğin yerine, çeĢitli 

bôlgelerde geliĢen siy�sî teĢekküller arasında büyük ôlçekli, anonim bir ortaklığı esas alan gevĢek bir 

fedaratif yapıyı ôngôrmekteydi.81 Aslında KuĢanlar Dônemi‟nde, Kuzey Hindistan‟da daha ônce 

ortaya çıkan Part-Saka kültürü yeni bir terkibe tabii tutularak geliĢtirilmiĢ ve Ganj havzası da dahil 

ülkenin tamamına yakın bir kesiminde etkili hale getirilerek dônemin Hint toplum hayatı bir bakıma 

yeniden düzenlenmiĢtir.82 

KaniĢka‟nın Budizm‟i benimseyerek bir konsil topladığı ve bu dini cih�nĢümûl bir hale getirdiği 

bilinmektedir.83 Yalnız O, hakim olduğu topraklarda yaĢanan kültür ve din çeĢitliliğinin farkında idi ve 

hepsine gerekli itibarı gôstemiĢtir. �yleki, hem Budist Gandhara, hem de Mathura okuluna destek 

verilmiĢ ve sonuçta Sarnath okulu ile ôzgün bir Hind-KuĢan sanatının doğması sağlanmıĢtır. Yalnız, 

bu okullarda yapılıp da günümüze kadar ulaĢan heykellerde Türk süvarilerine ait tipik elbiseler 

gôrülür. Paraların üzerinde ise, güzel manasına gelen “kucula” gibi Türkçe unvanlar yer alır. Bütün 

bunlar Budizmi kabul etmiĢ olmalarına rağmen KuĢanların pek de HintlileĢmediklerini gôstermesi 

bakımından ônemlidir.84 Bu arada tamamen Türkçe olan “Manas” isimi de Budha panteonuna, bir il�h 

adı olarak her halde bu devirde girmiĢ ve yine bu dônemde Brahmaputra nehrinin kollarından birisine 

ad olarak verilmiĢtir.85 

Akhun Hakimiyeti Dônemi 

VI. yüzyılda Kuzey Hindistan‟da KuĢanların yerini alacak olan Akhunlar, daha sonra Gazneli, 

Gurlu ve Temürlülerin de yaptıkları gibi, elveriĢli zamanlarda Afganistan‟ı Hint kıtasına bağlayan 

ônemli yollar üzerinde bulunan Gazne Ģehrinden hareketle Orta Asya gibi az yağmur yağan ve 

kendileri için müsait bir iklime sahip olan Pencap bôlgesine akınlara baĢladılar. Bu akınlar, Bengal 

Kôrfezi‟nden Sind ırmağı ağzına kadar uzanan geniĢ bir saha üzerinde hakim olan Guptalar 

tarafından baĢlangıçta durdurulmuĢ ve 470 yıllarında muhtemel bir istil�yı ônleyebilecek tedbirler de 

alınmıĢtı.86 Buna rağmen Akhun Hükümdarı Toraman (484-515) kısa bir sürede bôlgeyi istil� etmeye 

baĢlayacak ve halefi Mihirakula zamanında (515?-550) Gupta Devleti dağıtılarak, Kuzey Hindistan 

tamamen ele geçirilecektir.87 

Akhunlar, ônceleri KuĢanlar ve diğerleri gibi Mleccha (yabancı, barbar) olarak anılmalarına88 

rağmen Orta Hindistan yaylalarına kadar hakimiyetlerini yayıp, bôlgede iyice yerleĢtikten sonra 

milliyetleri tanınmıĢ ve Hint kaynakları tarafından H�n veya H�nalar olarak zikredilmeye 

baĢlanmıĢtır.89 V. yüzyıldan itibaren yaklaĢık iki asır Kuzey Hindistan‟ın en kudretli siyasî varlığı 

olarak gôrülen bu Türk devleti, temasa geçtiği Hint devletleriyle siyasî, askerî ve kültür alanlarında 
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münasebetlerde bulunarak Hint halkının hafızasında uzun süre yer edecek izler bırakmıĢtır.90 

Hintlilerin ilk defa KuĢanlarda gôrdükleri at ve at kültürü bu dônemde Hindistan‟a iyice yerleĢtiği91 

gibi, 530 senesinde Galyûr (Gwalior) yakınlarına dikilen anıtta ifadesini bulduğu Ģekilde Hint toplumu 

da Türkleri “eĢsiz kahramanlığa sahip ve dünyaya hakim olan kimseler” olarak tanımaya 

baĢlayacaktır.92 

Batı Gôktürk-Sasani ittifakı sonunda, 557 yılında Afganistan‟daki hakimiyetlerini kaybeden 

Akhunlar93 kısa bir süre sonra Hindistan‟da da yıkılmaya yüz tutacaklar ve VII. yüzyılın baĢlarında 

Hindu asıllı racalar tarafından ortadan kaldırılacaktır.94 Sadece bunlardan bir grup, Türk ġ�hîler adı 

altında 870 yılına kadar Afganistan ile Hindistan arasındaki Ohind mıntıkasında varlığını 

sürdürebilmiĢtir.95 Vaktiyle Saka ve KuĢanları eriten yerli nüfus Hindistan‟daki Akhunları da aynı 

akıbete uğratırken, muhtemelen Türk ġ�hîlere dayanan büyük bir Türk kitlesi Afganistan‟ın en dağlık 

bôlgelerine çekilmek suretiyle varlığını muhafaza etmiĢ ve Gazneli Mahmud‟un Hind seferlerinde 

ônemli roller oynamıĢtır. Dolayısıyla bu grup daha sonra Hindistan‟da kurulacak Türk hakimiyeti için 

temel teĢkil ettiği gibi aynı zamanda bugünkü Pakistan‟ın da ortaya çıkmasını sağlayacaktır.96 

 

 

1 Bu dağ silsileleri; Batıda, HindukuĢ ve Himalayalar gibi Pamir düğümünden ayrılan 

Süleyman Dağlarını müteakip Belucistan dağlık bôlgesi ve Kirtar Dağları ile Karaçi Kôrfezine, doğuda 

ise Himalayaların güneye doğru kıvrılmasıyla oluĢan Patkay ve Letha dağlarıyla Bengal Kôrfezine 

ulaĢarak Hindistan‟ın tabiî sınırlarını teĢkil eder. Bkz., L. D. Stamp, Asia; A Regional and Economic 

Geography, London 1946, s. 173 vd.; F. Watson, A Concıse History of India, London 1981, s. 11. 

2 Bkz., A. K. Srivastava, India as Described by the Arab Traveller, Gorakhpur 1967, s. 86 

vd. 

3 Her ikisi de “ırmak” manasına gelen Sanskritçedeki Sindhu ile Avesta‟da ônceleri Indus‟u 

iĢaret edip, zamanla yaygınlaĢan Hindhu‟dan türeyen [Bkz., Zekeriya Kazvînî, As�ru‟l-Bil�d ve 

Ahb�ru‟l-Ġb�d, Beyrut 1960, s. 127 vd.; M. L. Dames, “Hind”, Ġ.A. V/1, s. 491] bu kelimelerden birincisi 

bahse konu kaynaklarda yalnız Penc�b‟ın güneyi ile Mekran bôlgesini ifade ederken ikincisi, yani Hind 

tabiri Müslüman olmayan diğer bôlgeler için kullanılmıĢtır. [Bkz., Ġbn Hurdadbeh, el-Mes�lik ve‟l-

Mem�lik, (nĢr. M. J. De Geoje-C�fer el-Bağd�dî) Beyrut, s. 55 vd, 71 vd; Mes‟ûdî, Mürûcü‟z-Zeheb I, 

(nĢr. K�sım ġ. er-Rıfaî) Beyrut 1989, s. 83, 88, 142 vd.; Ebu Reyh�n el-Birunî, Kit�bu fî Tahkîk-i 

M�li‟l-Hind, Haydarabad 1958, s. 16, 135, 156.] Gazneli akınlarından sonra Sind tabiri anlamını 

yitirirken, bütün ülke Hind [Grekçede India, Bkz., H. G. Rawlinson, A Concise History of the Indian 

People, Madras 1958, s. 1] olarak anılmaya baĢlanacaktır. Buna karĢılık Ganj ve Cemne düzlükleri 

Hindistan olarak zikredilecektir. Aslında bu tabir, günümüzde de aynı bôlgeyi ifade etmekle birlikte 

bağımsızlıktan sonra devletin adında yer almak suretiyle genel bir mahiyet kazanmıĢtır. 
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4 Budistlerin kutsal saydıkları Ganj nehri, aynı zamanda birer tanrı ismi olan Cemne, Ganj, 

Benas, �ambal ve Betva olmak üzere beĢ ana koldan beslenir. Bihar bôlgesinde Sun, Sarov, Gogra 

ve Gandak nehirlerinin iltihakıyla suları daha da çoğalan Ganj, Bengale bôlgesinde güneye dônmeden 

yine Himalayalardan doğmuĢ olan Brahmaputra nehri ile birleĢerek, büyük bir delta yaptıktan sonra 

Bengal Kôrfezi‟ne dôkülür. Bkz., D. L. Stamp, a.g.e., s. 178 vd. 

5 Bôlgede, Nil nehrinin Mısır‟daki rolünü üstlenen Ġndus nehri Sütleç, Ravi, Cen�b, Celum 

(Jhelum) ve Indus gibi beĢ ana koldan beslenir. Onun için bu nehirlerin hepsinin birleĢtiği Multan 

yôresi ile KeĢmir arasında kalan bôlge Pençab (BeĢsu) olarak anılır. Buradan Belucistan çôllerine 

ulaĢan Ġndus, sularının çokluğu sayesinde çôllük alana bir ova gôrüntüsü vererek Nahravala 

bôlgesinde, Karaçi Kôrfezi‟ne ulaĢır. Bkz., H. G. Rawlinson, a.g.e., s. 4 vd. 

6 Dekken yaylası 400 ile 1000 metre arasında değiĢen bir yüksekliğe sahiptir. Doğu ve batı 

yônlerinde Gat dağlarıyla çevrili olduğu için denizle irtibatı bulunmayan bu yaylanın kuzeyinde Kanbey 

Kôrfezi‟nden doğuya doğru uzanan Vindhiya Dağları Bihar‟da güneye kıvrılıp, Cacnagar ve Orissa 

bôlgelerini güneyden kuĢatarak Bengal Kôrfezi‟ne ulaĢır. Bu dağ silsilesinin ortalama yüksekliği 1000-

1200 metre arasında değiĢmekle beraber, çok sarp olması, sık orman ve çalılıklarla kaplı bulunması 

sebebiyle ancak belirli noktalarda, güçlükle geçit verir. [Y. H. Bayur, Hindistan Tarihi I; Ġlk �ağlardan 

Gurkanlı Devleti‟nin KuruluĢuna Kadar (1526), Ankara l946, s. 3] O yüzden kuzeydeki güçlü 

hakimiyetlerin güneye yayılmasını engellemiĢ ve bu iki kesimi her yônden ayırmıĢtır. Bkz., F. R. Atay, 

Hind, Ġstanbul 1943, s. 18. 

7 S. Côhce, ġemsî Melikleri, Elazığ 1986, (BasılmamıĢ Doktora Tezi) s. 2 vd.; A. L. 

Srivastava, The Delhi Sultanate, Agra 1959, s. 1 vd. 
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l46-180; R. Shankar Tripathi, History of Ancient India, Delhi 1967, s. 11 vd.; ġ. A. Kansu, Ġnsanlığın 
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en aĢağı sosyal tabakayı oluĢturduklarına dair bkz. V. G. Childe, Doğunun Prehistoryası, (nĢr. ġ. A. 
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Childe, a.g.e., s. 165; N. H. Sanghavi-L. Mansharamani, a.g.e., s. 16;. 
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Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi I, (Batı ve Kuzey Türkistan), Ġstanbul 1981, s. 91. 
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KuĢan Devleti, varolduğu dônemde, dünyanın en büyük dôrt devletinden birisi olmuĢtur. Hatta, 

en az otuz-elli yıl kadar da dünya güç dengelerini elinde tutmuĢtur. Roma‟da Hadrian zamanında veya 

ondan hemen sonra ve �in‟de de ilk Han Hanedanı‟nın yıkılıĢı sırasında; Ara yazıtlarında1 adı geçen 

bir KaniĢka yani KuĢan krallarından birinin, kendisini Mahajara, Rajatiraja, Devaputra ve Kayser 

(Sezar) olarak adlandırmıĢ olması ônemlidir. O, kendisini Hindistan‟da, Ġran‟da, �in‟de ve Roma‟da 

kullanılan tüm büyük hanedan ünvanlarını kullanabilecek kadar güçlü gôrmüĢtür. Bu, Heraus (Herat) 

Tyrannoyntousu2 ve Xopancy Zaooy (KuĢan Yabgusu) gibi Kujula (Kadphises) tarafından kullanılan 

ünvanlardan sonra kesinlikle büyük bir aĢamadır.3 

Temellerini ilk olarak Amu Derya‟nın kuzeyinde kuran Büyük Yüeçi yani Toharlar, M.�. 100‟lü 

yıllarda4 nehri geçtiler ve Amu Derya‟nın güneyinde bulunan Baktria‟yı ele geçirdiler. Yüeçiler daha 

sonra ülkelerini beĢ ayrı yabguluğa veya beyliğe bôldüler.5 Bu yabguluklardan biri de Yüeçi-

Toharların en güçlüsü olarak ortaya çıkan ve liderlik rollerini Heraus‟un yônetiminde ıspatlayan, 

KuĢanlar idi. Heraus, kendi adına para bastıracak; kendi büstü, ve muhtemelen Yunanca Tupavvos 

kelimesinin yanlıĢ bir formu olan, esasında iktidarı gücüyle ele geçitmiĢ bir lord veya sahip anlamına 

gelen6 Tyrannoyntos ünvanı (ve bu ünvanın çeĢitli Ģekilleriyle) ile kendini “Koshanos”7 olarak ilan 

edecek kadar kararlı bir hükümdardı. Fakat, KuĢan Yabgusu Kujula Kadphises‟in diğer yabguları 

hakimiyeti altına almasıyla M.S. 1. yy.‟da KuĢan Devleti‟nin temellerini atması, Baktria‟nın ele 

geçirilmesinden bir yüzyıl sonra olacaktır. 

KuĢan Devleti‟nin egemenliği her biri bir yüzyıl olan üç safhada incelenebilir. Ġlk safha, en 

azından M.S. 1.yy.‟nin tamamını ve muhtemelen 2. yy.‟nin ilk on veya yirmi yılını kapsamaktadır. Bu 

zaman dilimi Kujula Kadphises, Vima Kadphises ve tarihine bağlı olarak KaniĢka‟nın dônemlerini 

kapsar. Ġlk safhada, KuĢan Devleti büyük Baktria‟lı nüvesinden baĢlayarak kademeli bir Ģekilde 

Sogdiana‟dan KeĢmir ve Pencap‟a kadar olan tüm toprakları içine alacak Ģekilde geniĢledi. Ġkinci 

safha, M.S. 2.yy‟nin ilk çeyreğinden baĢlayıp 3. yy.‟nin ortalarında son bulmaktadır. Bu zaman 

diliminde, KaniĢka (I) ve onun varisleri olan VasiĢka, HuviĢka (I ve II) ve Vasudeva (I) hüküm 

sürmüĢtür. Ġkinci safhada ise, KuĢan Devleti batıda Soğd ülkesinden doğuda Bihar‟a kadar, ve Pamir 

Dağları üzerinden kuzeyde muhtemelen Doğu Orta Asya‟nın içerilerine, Güney Asya‟da ise 

Vindhyas‟a kadar geniĢlemiĢtir. �çüncü safha ise M.S. 3. yy.‟nin ortalarından ônce baĢlayıp 4. yy.‟nin 

ortalarına kadar sürmektedir. Bu safha, Vasudeva‟nın varislerinin, Baktria‟lı KuĢanĢahlar‟ın, 

Sasanilerin yônetiminde PeĢaver‟in, ve ayrıca kuzeybatı Güney Asya‟nın çeĢitli dağlarında yer alan 

Samudragupta Allahabad yazıtlarında8 adı geçen Daivaputra ġah-ı ġehinĢah‟ın dônemlerini 

kapsamaktadır. Bu zaman periyodunda ise, KuĢan Devleti zayıfladı ve parçalanarak kendi orjinal 

Baktrian nüvesine dôndü ve son olarak tamamen yok oldu. 



  1301 

Baktria Devleti tarih sahnesinden silindiğinde, “Baktria‟nın bin Ģehri” çoktan atasôzü haline 

gelmiĢti. Zhang Qian‟ın M.�. 128 tarihli raporu, Sssu-ma Ch‟ien‟nle (Shiji‟de) uyum halinde, Daxia‟da 

heryerde “surlarla çevrili Ģehirlerin ve yerleĢim birimlerinin” olduğunu bildirir.9 Son zamanlardaki 

arkeolojik çalıĢmalar da, bu bilgiyi yalanlar nitelikte değildir. KuĢanların Ģehir, kôy veya askeri koloni 

gibi surlarla çevrili yerleĢimlere doğru taĢınmaları sırasında, bunların Baktria‟da da çok sayıda 

bulunduğuna bizi inandıracak bir çok kanıt bulunmaktadır. Elbette ki, bütün bu surlarla çevrili 

yerleĢimler, Ģehir, kasaba ya da ticaret için inĢa edilmiĢ spesifik yerler olarak düĢünülmemelidir. Bu 

yerleĢimlerin büyük bir kısmı, kôylüleri gôçebe yağmalarından ve diğer Ģiddet içeren hareketlerden 

korumak için surlarla çevrilmiĢ, kôylerden oluĢmaktaydı. 

�in yıllıklarına gôre, Yüeçi-Tokharlar geldiklerinde Baktria‟nın baĢkenti Lan Shih (veya Ch‟ien 

Shih) idi. Bu klasik batı kaynaklarında adı geçen Bactra veya daha sonraki kaynaklarda zikredilen 

Belh olabilir, ama bunların birini veya diğerini ıspatlamak mümkün değildir. Fakat, Yüeçi-Tokharlar‟ın 

Amu Derya‟yı geçmesinin hemen ardından, ortaya beĢ yabgu için beĢ baĢkent veya beĢ askeri 

merkez çıktı. Her ne kadar bazı ônermeler yapılsa da, bu Ģehirlerin �ince adları onları 

tanımlayabilmek için yeterli değildir. Yine de KuĢan Yabgu‟nun ana yônetim merkezinin muhtemelen 

Baktria‟nın doğusunda olduğu sôylenebilir.10 

Baktria‟daki KuĢan Devleti‟nin nufusu kozmopolit ve etnik olarak çok çeĢitli idi. Burada erken 

Ġran, Grek, bazı Ġskit ve Part kôkenliler ve Hintli unsurlarla birlikte Baktria‟nın yerlileri bulunmaktaydı. 

Zhang Qian, M.�. 128‟de yani Yüeçi/KuĢanlar buraya gelmeden ônce yaptığı ziyaret sırasında, 

Daxia‟da (Baktria) bir milyondan fazla insanın yaĢadığını belirtmektedir.11 Sonuç olarak, KuĢan 

Devleti‟nin oluĢumuyla, Baktria‟ya yeni bir etnokültürel bileĢen daha katılmıĢ oldu. Bu yeni devletin 

sakinlerinin daha ônceden de tarım, hayvancılık ve karma ekonomik gelenekleri haiz farklı yaĢam 

biçimlerine sahip olmaları hasebiyle, yeni gelenler toplumsal kabülde fazla zorluk çekmediler. 

Yüeçi/KuĢan Devleti‟nin Baktria‟ya doğru geniĢlemesi bir fetih sonucundadır. Erken Hanların 

Yıllıkları12‟na gôre, M.S. 1. yy.‟nin baĢlarında, abartılı bir rakam olsa bile, Yüeçiler‟in 400,000 

civarında olması ônemlidir. Fakat, eğer onların bu sayıya ulaĢmalarının yüz yıl aldığını ve bıraktıkları 

çevreye oranla nüfus artıĢına karĢı daha uygun bir bôlgede olduklarını hatırlarsak; bu rakamın doğru 

olmayabileceğini de anlamıĢ oluruz. KuĢanlar ise bu 400,000‟lik rakamın sadece bir parçasını 

oluĢturuyorlardı. Ama Ģu kabul edilmelidir ki, tamamen pratik nedenlerden dolayı tüm Yüeçi yabguları 

KuĢanların yônetiminde birleĢmiĢler ve bir “yônetici grubu” oluĢturmuĢlarıdır. Eski Hanlar‟ın �inli 

tarihçisinin onları Büyük Yüeçi olarak adlandırmayı tercih ettiğini unutmamalıyız. Sonuç olarak, M.S. 

1.yy.‟da Baktria veya Baktriana‟da KuĢan Devleti kurulduğunda, yôneten ve yônetilen arasındaki 

oranın yaklaĢık olarak üçte veya dôrtte bir olduğunu sôylemek adil bir tahmin olacaktır. Fakat, 

KuĢanlar‟dan ônce Baktria‟nın karakteri kaçınılmaz olarak ayrımcıydı. Diğer yandan, Yüeçi/KuĢanlar 

ise içerilerinde ayrımcı değil konik yapılı bir topluma sahip idi. Daha ônceden de belirttiğimiz gibi onlar 

bir çeĢit beylikler olan yabguluklar halinde organize olmuĢlardı. Onlarınki sınıf ayrımına dayanmayan 

ama seviyelendirilmiĢ bir toplumdu. Sahlins‟in konik yapılı kabile tanımı,13 KuĢan Devleti‟ndeki toplum 

için tam olarak uygulanabilmektedir. Onların yapısından anlayabiliriz ki, “çıkar çatıĢmasından çok 
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çıkarların seviyesi; zenginliğin ve gücün kontrolünde, diğerlerinin iĢgücünü talep etmekte, ilahi güce 

ulaĢmada ve hayatın maddi alanlarında ise bilinen ônceliklerin seviyesi”, ônemlidir. Yani tüm insanlar 

akraba ve toplumun bir üyesi olsa da, hala bazıları diğerlerinden daha çok üyelik hakkına sahiptir. 

�ünkü, bazılarının ataları daha üstündür.14 Bu, KuĢanların para üzerinde ve anıtlarda kullandıkları 

ünvanlarda da oldukça açık bir biçimde gôrülebilir; KuĢanlar için kral “tanrının oğlu” idi. �tekiler ise 

daha aĢağılardı. 

Yüeçi toplumu, babaerkil ve soyun babadan oğula geçtiği bir toplumdu. Zhang Qian, Daxialıların 

(Baktrialıların)”kadına büyük bir ônem verdiğini, ve kocaların kararlarının eĢlerinin tavsiyeleriyle 

Ģekillendiğini” sôylerken bu ayrımı belirtiyor olmalıdır.15 Bu durumun, Baktria‟da eski Ġranlıların 

varlığına bir referans olabileceği iddia edilmiĢtir.16 KuĢan yazıtları, Yüeçi/KuĢan kôkenli bir çok 

erkeğin bazı coğrafi yerlerden kôken alan babasoyunun ve “oğullarının” ilan edildiği ôrnekler 

sağlamaktadır. Bütün bu yazıtlarda adı geçenlerin, dindar eylemleri yoluyla elde etmeyi umdukları 

hakların transferini dileyerek, Tanrı‟nın oğlu olan KuĢan kralına bağlılıklarını iletmeleri ônemlidir. 

Akrabaların kendi aralarındaki ve aynı zamanda bir bütün olarak konik yapıdaki iç uyumları oldukça 

açıktır. 

Zhang Qian “Yüeçilerin yüzbin veya ikiyüz bin civarında okçu savaĢçıya sahip olduğunu” rapor 

etmektedir.17 Daha sonra, Hanshu‟da sôylendiğine gôre, Büyük Yüeçiler‟in 400.000‟lik bir nüfusu ve 

100.000 askeri ile birlikte 100.000 evi vardı.18 Fakat, bu 400.000 rakamının, 100.000 askeri içerip 

içermediği açık değildir. Eğer içeriyorsa, bu, her evin ortalama dôrt kiĢiden oluĢtuğu ve bir asker 

sağladığı anlamına gelir. Eğer askerler bu rakamdan hariç tutuluyorsa, her beĢ Yüeçi‟den biri askerdi 

ve her ev beĢ kiĢiden oluĢuyordu. Fakat, Zhang Qian tarafından yazılan daha ônceki raporu gôz 

ônünde bulundurursak, nüfusün yaklaĢık yarısının “okçu savaĢçı” olduğu sôylenebilir, bu durumda da 

muhtemelen rakamın savaĢabilen her erkeği kapsadığı gôrülür. Ama, bu mantıklı bir tahmin değildir. 

Sonuç olarak, bu, Zhang Qian‟ın “Baktria‟nın yeteneksiz savaĢçıları; fakat akıllı tüccarları” Ģeklindeki 

yargısıyla bir zıtlık oluĢturur. En azından devletlerinin ilk safhası için, Büyük Yüeçiler‟in, savaĢ ve 

yônetim dıĢındaki mesleki ilgi alanlarını gôsteren kanıtlarımız yoktur. Elbette, yarı gôçebe 

hayvancılıkla uğraĢan ve ova temelli bir toplum için temel olabilecek iĢlere ek olarak, onların savaĢla 

ilgili atla ilgili zanaatler, silah üretimi gibi iĢlerle meĢgul olduklarını kimse reddedemez. Yüeçilerin, bu 

topraklara ulaĢtıktan sonra, yeni devletlerinde tarımla uğraĢtıklarını gôsteren olumlu kanıtlara da 

rastlanmamaktadır. Onların, baĢlangıçta ticaretle doğrudan veya dolaylı ilgileri olduğu konusunda da 

Ģüpheler vardır. Yüeçilerin, değiĢik kôkenli profesyonel tüccarlar için yeni bağlantılar, koruma, ve 

denge sağlaması, onların tiracetle uğraĢmalarından daha muhtemeldir. 

Baktria‟nn “bin Ģehri”nin temeli sadece tarım değil aynı zamanda ticaretti. Zhang Qian burada 

insanların savaĢ aletlerinin kullanılmasında yeteneksiz olduğunu ve savaĢtan korktuğunu ama 

ticarette çok zeki olduklarını gôzlemlemiĢtir. Bazı surlarla çevrilmiĢ yerleĢimler kôy olsa da; her türlü 

ticari malın satılıp alındığı pazarların bulunduğu surlarla çevrili Ģehirler ve kasabalar da vardı. Hatta, 

bu pazarlarda Zhang Qian, Hindistan yoluyla Baktria‟ya getirilmiĢ olan �in bambusuna rastlamıĢtır. 

Sonuç olarak, Baktrian pazarlarında sadece ulusal ticaretle değil aynı zamanda uluslararası ticaretle 
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de ilgileniliyordu. Baktria bôlgesine girmeleriyle, Yüeçiler doğudan tamamen yeni bir dünya 

getirmiĢlerdi. Onların bu hareketini, �in‟in politik ve ticari çıkarları izledi. KuĢanlar, doğuda, �in ve 

Orta Asya bôlgeleriyle olan iliĢkilerin tamamından avantaj sağladı. Ġpek gibi yeni egzotik mallar batı 

pazarlarına getirildi. Yüeçi‟lerin akıllı tüccarlar olup olmadıkları konusu hakkında yeterli bilgimiz yoktur, 

ama Soğdlar ve Baktrialıların, KuĢan Devleti‟nin oluĢumuyla sağlanan denge ve barıĢ sayesinde, 

ticari faaliyetlerini geliĢtirdikleri kesindir. 

M.�. 1. yy.‟nin sonlarına doğru Baktria‟nın ekonomisi iç ve dıĢ Ģiddet yüzünden bozulmuĢtu. Bu, 

Yüeçi/KuĢan Devleti‟nin ekonomiyi zekice ve kuvvetlice tekrar düzenleyebilmesinden ônce bir yüz yıl 

sürmüĢtü. Bozukluk, ôzellikle para arzında gôrülüyordu. Baktria‟da politik kontrolü eline alır almaz, 

Yüeçi‟ler bu durumu gôzlemleyebilmiĢ ve daha ônce para ekonomisi konusunda tecrübeleri olmadığı 

halde, durumu kademe kademe düzeltmek için bazı adımlar atmıĢlardı. �ncelikle, onlar yaygın olan 

yerel parayı fazla anlamadan sadece ekonomiyi canlı tutmak için taklit etmiĢlerdi. Sonunda, onlar para 

basımını standart hale getirmeyi baĢardılar. KuĢan Devleti‟nin ticari giriĢimciliği, bol miktarda para 

basılmasından açıkça gôrülmektedir. KuĢanların dıĢ dünya ile, ôzellikle Roma ile olan uygun ticaret 

dengesi, çok sayıda altın paranın basılmasıyla ve aynı zamanda Hindistan‟da bir yığın Roma 

parasının bulunmasıyla açıkça yansıtılmaktadır. Pliny‟nin Roma altınının Hindistan‟a ve �in‟e lüks 

mallar karĢılığında akması ile ilgili olan ve çok sık kendisinden faydalanılan açıklaması, sadece bu 

durumu doğrular.19 Bunun, Nero dôneminde, Roma parasının dolaylı olarak değerinin düĢmesine 

neden olduğu da savunulmaktadır.20 

KuĢan Devleti‟nin doğrudan ticarete katılıp katılmadığını veya bir tekele sahip olup olmadığını 

bilmiyoruz. KuĢanların Baktria‟daki varlıklarının ilk aĢamasında, ticari kontrollerinin daha merkezi ve 

doğrudan olduğu; fakat Hindistan‟a doğru geniĢlemeleriyle bu kontrolün daha az merkezi olduğu; ve 

Hindistan‟da eskiden kurulmuĢ kurumlar olan ticaret loncalarının ônem kazandığını iddia etmek 

mümkündür. Bu durum anıtlarda da açıkça gôrülebilir. KuĢan Devleti‟nin ticari zenginliği dini 

hediyelerle ve sanatkarlar ve tüccarlar tarafından yapılan bağıĢlarla yansıtılmaktadır. Arkeolojik 

keĢifler akıp giden bir Ģehir hayatını ve ekonomiyi gôstermektedir. 

KuĢanların, kendi asli Yüeçi siyasi sistemine sadık kalarak uyumluluklarını, en azından bir süre 

için, sağladıkları gôrülmektedir. Onların sistemlerinin detaylarını tek tek saymak zordur, fakat en 

muhtemel Ģekilde bu sistemin yalnızca onun emrinde hareket edilen bir Yüeçi Ģefinin yônettiği 

hiyerarĢik bir sistem olduğu sôylenebilir; ve Amu Derya‟nın kuzeyinde kaldıkları sürece onların siyasi 

yapıları bütün olarak kalmıĢtır. �in elçisi olan Zhang Qian onlarla gôrüĢmek için geldiğinde, 

muhtemelen Büyük Yüeçilerin tüm cemaatlerini yôneten bir ġef ile gôrüĢmüĢtür. Zhang Qian onların 

yabgularından veya herhangi bir diğer yônetici unsurdan sôz etmemiĢtir. Fakat, Zhang Qian‟nın 

ayrılmasından sonra, M.�. yaklaĢık 100‟lü yıllarda, Yüeçilerin batıya doğru olan hareketleriyle 

karĢılaĢtırıldığında daha iyi liderlik rolleri oynamıĢ olması gereken, bazı kıdemli soylar, ônemli bir 

duruma gelmiĢlerdir. Ve, Ġç Asya‟nın çeĢitli kabilelerinin yerleĢim bôlgeleri boyunca hareketleri 

sürecinde, Büyük Yüeçi, sadece atlarını ve askerlerini değil aynı zamanda rotaları üzerinde bulunan 

halkların yônetim sistemlerinden bazı elementler de almıĢ olmalıdır. Yabguluk (hsi-hu) kurumu da 
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bunlardan biri olarak gôsterilebilir. KuĢan Yabgusu Kujula Kadphises, Yüeçileri birleĢtirmiĢ ve devleti 

çok topluluklu bir beylik Ģekline dônüĢtürmüĢtür. Yani, siyasi yapı cemaat seviyesinin üzerinde ve 

ôtesinde kurulmuĢtur. Bu yapının baĢı olarak, Kujula Kadphises kendisini sadece bir yabgu olarak 

adlandırmaya bir süre için devam etmiĢtir, fakat, yeni toprakların ülkeye ilhakı ile, o sadece “büyük 

kral” (mahajara) değil aynı zamanda “kralların kralı” (rajatiraja) 21 olmuĢtur. Hatta, bazılarına gôre, 

Kujula Kadphises yüce devaputra (“tanrının oğlu”) ünvanını22 da almıĢtır. Yüeçiler‟in çeĢitli kabileleri 

ve soyları, hanedanlık statülerini gôsteren ünvanlara ek olarak sachadhramathida (gerçek dharmada 

sebat)23 ve devaputra gibi ahlaki ve ilahi ünvanları da alan KuĢan krallarına olan bağlılıklarını 

gôstergesi olarak, hareketlerinin haklılığının temellerini ifade etmekle birbirleriyle rekabet içindeydiler. 

Muhtemelen, ônde gelen yerel soylar, ôzellikle bunlar içindeki kıdemli aileler, askeri ve sivil ana devlet 

memurluklarında yer alıyorlardı. Krallık vesayeti, büyük bir ihtimalle babadan oğula geçmekteydi; 

ancak kardeĢe vesayet hakkı ise engellenmemiĢti. KuĢan Devlet‟i temelde, kabilenin büyük ve küçük 

alt bôlümleriyle ilgilenen büyük ve küçük otoritelerin, en üsttekini aradakiler ve yerel seviyedeki 

liderlerle bağlayan bir emir-komuta zinciriyle çalıĢırdı. Yabgunun otoritesi ve gücü, yüceltilmiĢ 

ünvalarıyla birlikte bir yônetici olmaya doğru değiĢince, devletin sınırlarını aĢması, ôznelliğe neden 

olmuĢ ve boy kaynakları ve otoritenin yapısı, geniĢlemiĢ olan kraliyet topraklarında, zarar gôrmüĢtür. 

Krallığın geniĢlemesi ve yabguluk sisteminin sona ermesiyle, KuĢanlar yônettikleri halklardan, 

yeni fikirlerin ve kurumların ard arda alındığı ve yeni fetihlerle kendini gôsteren yeni bir safhaya 

girmiĢlerdir. KuĢan Devleti‟yle ve dônemiyle ilgili hemen hemen herĢeyde kendisini gôsteren, ôzel bir 

çok kültürlülük ortaya çıkmıĢtır. 

KuĢanların siyasi yapısı eski Hindistan‟da Mauryan‟nın politikasını karakterize eden sıkı bir 

merkeziyetçiliğe sahip değildir. Kautilya‟nın Arthasastra‟sından24 ve Asokan anıtlarından25 sôz 

edilen, çok sayıdaki devlet daireleri ve resmi gôrevliler KuĢan yônetiminde bulunmamakta idi. Fakat, 

bazı bilim adamlarının savundukları gibi, KuĢan hükümdarı tarafından alınan bir çok yüceltilmiĢ 

ünvanda anti-merkeziyetçi bileĢenler aramak yanlıĢ olacaktır.26 Benim gôrüĢüme gôre, bu ünvanlar 

sadece hanedanın otoritesini yüceltmenin bir gôstergesidir. Aslında, KuĢan Devleti‟nde, toplumun 

sosyo-politik yapısının konik ve ayrılıkçı ôğelerinin kademeli olarak birbirine bağlandığı bir ortak çıkar 

iliĢkisi keĢfedebiliriz. ĠĢte bu yüzden, her ne kadar KuĢan devlet sisteminde limitli miktarda anti-

merkeziyetçi bir unsur bulsak da; bu, otoritenin güçlü kaynağının niteliğini ve yapının en üstündeki 

gücü azaltmaz. Ayrıca, nasıl ki Kaisara (Sezar) ünvanının KaniĢka tarafından kullanılması KuĢan 

yônetiminde bir Roma unsuru anlamına gelmiyorsa, Vima Kadphises tarafından alınan mahisvara ve 

sarvalogaisvara gibi ünvanlar da KuĢan Devleti‟nin feodal bir karakterde olduğunu gôstermez.27 

KuĢan krallarının rajatiraja, shaonano shao ya da shahanushahi (ĢehinĢah) gibi ünvanlar aldıkları 

doğrudur, fakat, daha düĢük seviyelerdeki rajalar ve Ģahlar‟dan bahseden kaynaklar yoktur. Yüeçi 

valisi Hsieh onlardan biri değildi ve Kalaka hikayesinde ġahlara yapılan referans, KuĢanlarla değil 

Sakalar ile alakalıydı. Gerçek anlamda KuĢan sisteminin feodal bir karakteri olması Ģüphe 

uyandırmaktadır. KuĢan Devleti‟nde Ksatrapas ve Mahaksatrapasların varlığı, feodal beylere değil, 

eyalet veya satraplık gibi toprak yônetimi gôrevini yerine getiren devlet gôrevlilerine iĢaret eder. 
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KuĢan Ġmparatorluğu‟nun doğusunda bir çok yerde, olduğu gibi, daha geniĢ toprakların 

yônetimleri için birden fazla Ksatrapa olabiliyordu.28 Bu durum, Jain kaynaklarından29 bilindiği gibi bir 

“çifte-krallık”; veya birinin diğerinin gücünü kontrol ettiği bir sistem30 olarak algılanmamalıdır. Fatih bir 

devlet olan KuĢanlılar askeri olarak güçlü olmak zorunda idi, ve eyaletlerdeki satrapların gücünün 

bilinmesi için gerekli olan bu kontroller, KuĢan siyasetinde ônemli bir rol üstlendikleri anlaĢılan, askeri 

hiyerarĢiden Mhadandanayaka ve Dandanayaka tarafından sağlanırdı. Bir Ksatrapa Vespasi‟ye 

hizmet eden Lala adlı bir Dandanayka‟nın KuĢan hanedanının bir üyesi olması ônemlidir.31 Açıkça 

ortaya çıkar ki, geniĢ veya ônemli eyaletlerde, paralel olarak derecelendirilmiĢ, birbirine bağımlı fakat 

doğrudan Ġmparator‟a karĢı sorumlu olan, sivil ve askeri yetkililerin hiyerarĢisi vardı. KuĢanların, 

Ġran‟nın Satraplık sistemiyle Yunanlı-Hintliler‟in Strategos sistemini birleĢtirdiği sôylenebilir. Benzer bir 

Ģekilde, yônetimin küçük toprak parçaları KuĢanlar‟dan ônceki gibi kalsa da; bu toprakların yônetimi 

biri sivil diğeri de askeri olmak üzere iki paralel devlet gôrevlileri grubu tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Kôylerin, yani en küçük idari birimlerin baĢında bulunan gramika, kôyü savunmakla gôrevli değildi; bu 

gôrev kral tarafından kırsal alanda iki, üç veya beĢ kôyde yerleĢtirilmiĢ askeri birlikler olan “gulma”lara 

bırakılmıĢtı. Ayrıca, kayıtlarda adlarına rastlanılan, Mahadandanayakaların, Ksatrapaların ve 

Dandanayakaların Hind kôkenli oldukları sôylenebilir. 

�eĢitli geleneklerden ilham alarak, karmaĢık ve bir çok sistemin bir birlik oluĢturmasıyla 

meydana gelen KuĢan Devlet ideolojisinin, merkezi bir iletisi vardı. KuĢan kralları tarafından kullanılan 

Mahajara, rajatiraja, devaputra ve Kayzer gibi ünvanlar, onların gittikçe artan farkındalıklarını ve aynı 

zamanda Hind, Ġran, �in ve Roma hanedan geleneklerinin alındığını gôsterirken; krallar iki düzineden 

fazla yazıtta kendileri için kullanılan devaputra kavramında varolan ideolojiyle ve ôlülerinin, 

devaputraların evi olarak dikilen devakulalarla kendilerini kurumsallaĢtırmıĢlardır. Bu “tanrı-evleri” 

usulen düzenli tamirlerle yaĢatılmıĢtır. Bu yapıları tamir etme iĢi dini bir vecibe olarak gôrülmüĢtür. 

Muhtemelen, bir kısım rahip de devekulalarda gôrevlendirilmiĢtir.32 

Bazı bilim adamlarının iddia ettiğine gôre, devaputra, KuĢan krallarının resmi ünvanı değildi; 

halklarının onlara verdiği ôvücü bir ünvandı.33 Devaputra kelimesinin erken dônem Budist ve 

Brahman Hint kaynaklarında ilahi sınıfa bir referans olarak yer aldığı ve bu kavramın anlamında bir 

değiĢikliğin olmadığı doğrudur. Fakat, Ģu da bir gerçektir ki, KuĢanlar‟dan ônce, kralların 

tanrılaĢtırılması fikri Hint geleneklerine yabancı bir kavramdı; ve hiçbir Hint kralı “tanrının oğlu” 

ünvanını almamıĢtı veya bu ünvan onlara halkları tarafından verilmemiĢti. Hatta, Asoka bile kendisini, 

“tanrının oğlu” olarak değil “tanrının sevgilisi” olarak adlandırmıĢtır. Yine KuĢan zamanına daha yakın 

bir dônemde hüküm süren, Pahlava Kralı Gondophernes, “tanrının oğlu” değil, devavrata yani “tanrıya 

adanmıĢ” ünvanını almıĢtır. Diğer taraftan, devaputra ünvanına eĢit bir ünvanın �in‟de “cennetin oğlu” 

olduğu bilinmektedir. Asya‟lı Yunanlılar da paralarının üzerine Theos ve Epiphanoys ünvanlarını 

bastırmıĢlardır. Part kralları da Theos ve Epiphanoys ünvanlarını kullanmıĢlardır. �in geleneklerini iyi 

bilen Yüeçi/KuĢanlar, bu yeni yerleĢim alanlarındaki kendi bildikleriyle uyumlu olmayan kullanımlarla 

karĢılaĢtılar; fakat onlar henüz Hint kullanımlarını ôğrenmemiĢlerdi. 

Hindistan‟da KuĢanlar‟dan ônce, ilahi kôkenli bir kraliyet için veriler bulmak zordur. Hatta, 
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KuĢanların kullanımının sonucu olarak ilahi krallık fikrinin, Hint siyasetine girmesinden sonrasında 

bile, burada ilahi olma vurgusu yine de kralın kiĢiliğine değil onun makamına yapılmıĢtır. Ayrıca, 

Hindistan‟da kutsallık altedilemez olmak anlamına gelmemekteydi. Bunun yanında, KuĢan krallarının 

çoğunun muhtemelen Budist olmasına rağmen, tanrısallaĢtırma fikri erken Budist kaymaklarına 

yabancı bir kavramdı. KuĢan Devleti‟nin güç ve otoritesini meĢru kılan bu kavram, doğal olarak daha 

sonra, “niçin insan olarak doğan bir kral deva yani tanrı olarak adlandırılır ve devaputra yani tanrının 

oğlu olarak ünvanlandırılır” sorusuna verilen “insan olarak doğmadan ônce, o tanrıların arasında 

yaĢıyordu, ve otuz üç tanrının onun varlığına katkıda bulunduğu için, o devaputra olarak adlandırılır” 

Ģeklindeki bir cevapla, bir Mahayanist Budist Yazı‟sı olan Suvarnaprabhasottamasutra‟da yer 

almıĢtır.34 Manu Smrit ve Mahabrata‟daki kutsallık fikrine olan referansların, KuĢan sonrası olduğu 

açıktır. Her durumda, henedanlık ünvanı olan, devaputra, KuĢanlar zamanında veya daha sonra 

Hindistanda‟ki krallar tarafından pek tercih edilmemiĢtir. Fakat, bu ünvan Orta Asya‟da kullanılmıĢtır; 

ve Hotan‟da yazılan belgelerde bulunmaktadır. 

KuĢanların paralarının üzerlerinde basılmadığı için, Devaputra‟nın resmi bir ünvan olarak 

gôrülemeyeceği konusunda bir ortak gôrüĢ bulunmaktadır. Thomas ve Allan, Cunningham‟ın Kuyula 

Kara Kadphises‟e ait bir para üzerinde devaputra kelimesini okumasını kabul etmemiĢlerdir. Bunun 

doğruluğunu ôğrenmek için daha iyi uzmanları beklemek zorundayız. Bundan baĢka, Mahajara, 

Rajadiraja ve Kayser gibi ünvanlar da KuĢan kralları tarafından toplu halde paraların üzerinde 

kullanılmamıĢtır. �rneğin, Vima Mahajara ve Rajadiraja‟yı; KaniĢka ise Mahajara‟yı değil 

Shaonanoshao ünvanını kullanmıĢtır. Bu da demek olur ki, paraların üzerinde devaputra kelimesinin 

gôrülmemesi düĢündüğümüz kadar da ônemli olmayabilir. Diğer yandan, KuĢanların ideolojilerindeki 

ilahi element Baktria destanı Candony Baco‟nun adını taĢıyan bir KuĢan parasının Kara-Tepe‟de 

bulunmasıyla ortaya çıkarıldı. �nemlidir ki, bu, KaniĢka‟nın bir ismi olan Candra KaniĢka‟ya iĢaret 

eder. Ayrıca, her ne kadar bu kelime paraların üzerinde gôrülmese de, meĢruiyetin ilahi içeriği, 

kralların baĢları etrafında gôsterilen buğulu bir hava ile, ve bulutların arasında bir tanrı gibi ortaya 

çıkan veya omuzlarından ateĢ çıkaran Vima Kadphises‟in büstünde olduğu gibi tasvirlerle 

gôsterilmektedir. 

Teoride, KuĢan krallarının tanrılaĢtırılması, onların otorite ve güç kaynaklarını meĢru kılarak 

devlet gôrevlilerinin ve bireylerin tüm sadakatlerini kazanmalarını sağladı. Bu, dini hediyelerle 

gerçekleĢtirilen hareketlerinin transferinde; devakulaların tamirinde ve kralların iyi olmaları için yapılan 

diğer doğruluk hareketlerinde yansıtılmaktadır. KuĢanların bu yeni ideolojiye sarılmalarının hem iç ve 

hem de dıĢ gerekli nedenleri vardı. Bu ideoloji, bir yandan onların kendi merkezkaç güçlerini 

dengelemekte yardımcı olurken, diğer yandan da dıĢtan gelen dengesizlik faktôrlerine karĢı 

pozisyonlarını güçlendirmekteydi. KuĢanlar, otoritelerinin meĢruiyetini, Veda veya Brahman dininde 

bulamazlardı. Yabancı kôkenli bir fatih devlet olarak, yapabilecekleri en basit Ģey kendilerine karĢı 

mücadelede kullanılma korkusu olmayan ve kendilerince bilinen yeni bir ideolojinin dıĢ kaynaklardan 

ôdünç alınması idi. Dhamma, Dharmika Dharma Maharaja gibi Budist fikirler, Asoka tarafından 

kullanılmıĢlar, fakat iĢe yaramamıĢlardı. Hindistan‟da Mauryan sonrası yaĢanan Brahman‟lıktaki hızlı 
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artıĢ, bir karĢı denkleĢtirme gerektiriyordu; ve bu da en doğal biçimde dıĢarıdan gelen bir yônetici 

tabakası ile sağlanabilirdi. KuĢan krallarının, Brahman olmayan ideolojiyi desteklediklerinin en ônemli 

kanıtlarından biri de Kujula Kadphises‟in, Brahmanism‟den daha çok Budist ve Asoka kôkenli bir 

ünvan olan sachadhramathida„yı (gerçek dharma‟daki sebat) kullanmasıdır. Güney Asya Yunanlıları 

kendi kaynaklarıyla Budist kaynakları birleĢtirmiĢlerdi. Sakalar ve Pahalavalar da Yunanlıları takip 

ettiler ve farklı kaynakların bir bütün oluĢturduğu bir yapı oldular. 

Krallarının, bastırdıkları paralarda gôrülen ve dônemin anıtları tarafından da doğrulanan 

toleranslı davranıĢlarından bilindiği gibi, eklektik bir politika yürütmeleri nedeniyle, KuĢanlar, 

ideolojilerini sürdürmekte baĢarılı olmuĢlardır. Paraların üzerindeki motifler, geniĢ bir bağlantı alanı ve 

kabul edilmiĢliği iĢaret eden devletin evrenselliğini temsil etmektedirler. KuĢanların, paralarının 

üzerinde Buda‟nın yanında, Hindistan‟ın diğer tanrı ve tanrıçalarından bazılarını, aynı zamanda Ġran, 

Yunan-Roma kôkenli tanrı ve tanrıçaları da resmetmeleri ilginçtir. Her ne kadar bazıları Budist bazıları 

Saiva inancında olsalar da; belki kendi karar verme süreçlerinde Brahman rahiplerine veya Budist 

keĢiĢlere çok ônem vermek istemediklerinden dolayı, ve belki de din siyasetlerinde hem bir denge 

sürdürmek hem de paralel bir hanedana tapınma kültü yaratmak için; KuĢan kralları, koyu ideolojileri 

ile birlikte yaĢadılar. 
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 Yabgu kelimesinin hangi kôkenden geldiğini bulmak için bir çok kaynaktan, filolojik 

çalıĢmalar yapılmıĢtır. Dil bilimciler bir sonuca ulaĢamamıĢ olmasına rağmen, bu kelimenin Saka ve 

KuĢan kralları tarafından, değiĢik biçimlerde, kendi anıtlarında ve paralarında kullanıldığı bir gerçektir. 
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Chien Han-shu‟da bu kelime sadece Yüeçi‟lerle, Vusun‟larla ve K‟ang chu‟larla ilgili bilgiler verilirken 

kullanılmıĢtır. Bunların üç grubun aynı kôkenden gelip gelmediği veya kelimeyi birbirlerinden ôdünç 

alıp almadıkları konularında emin değiliz. Nasıl olursa olsun, Büyük Yüeçi, Vusun ve K‟ang-chu‟lar 

tarafından yônetilen topraklardan geçmiĢtir; ama Yüeçi‟lerin, onlardan bazıları gôç etmeden ônce bu 
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anlaĢılmaktadır. �rneğin, Yüeçi‟ler tarafından babası ôldürülen bir Vusun prensi, Pu-chiu adındaki bir 
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büyük bir ihtimalle, Büyük Yüeçi‟ler, ve sonra Eftalitler (Ak Hunlar) ve Türkler tarafından da 

benimsenen, Vusun ve K‟ang-chu‟ların bir kurumudur. Yabgu kelimesi, ôncelikle yüksek otoriteli bir 

devlet gôrevlisini temsil eder; daha sonrada boy veya gôçebe/yarı gôçebe hayatın yerleĢik düzene 
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Akhunlar / Prof. Dr. Enver Konukcu [s.827-830] 

Atatürk �niversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

BeĢinci yüzyılda, doğu dünyasının ônde gelen siy�si kuruluĢları arasında Akhunlar gôze 

çarpmaktadır. Roma/Bizans, Sasani, �in ve Hindistan‟daki hanedanlar ile sonraki yıllarda siy�si ve 

askeri temasları olmuĢtur. 

Eski Türklerde bulundukları alan veya fiziki farklılıklar ile isimlendirme sık sık gôze 

çarpmaktadır. Akdağ-Karadağ, Akkeçi-Kara Keçi, Akkoyun-Karakoyun, Ak Tatar-Kara Tatar ôrnekleri 

verilebilir. Hsiung-nular, orijinal ismi ile Hunlar, bu tarz Ak ve Kızıl diye eski kaynaklarda yer 

almaktadırlar. 

V-VI. yüzyıllarda, Türkistan, Sogdiana/M�ver�ünnehir, Afganistan, Horasan ve Hindistan‟ın 

kuzey bôlgelerinde, Sakalar ve KuĢanlar1 gibi büyük bir devlet kuran Akhunlar, sadece askeri değil, 

siy�si ve kültürel, medeni durumları ile yaĢadıkları asra damgasını vurmuĢtur. 

Akhunlara Dair Yayınlar 

Ġsminden de hemen anlaĢılacağı gibi Akhunlar, Hunların büyük bir kolu idi. Hunlar, �in 

tarafında, hakimiyeti kaybedince, batıya yayıldı. Avrasya2 bozkırının yegane gücünü oluĢturdular. 

Zamanla, Sir-Derya/Ġakartes‟i geçerek, batı-doğu arasında kültür birliğini sağlayan Sogdiana,3 �in 

kaynaklarının iĢaret ettiği Su‟te‟ye girdiler. Burada ve komĢu yerlerde Xion veya Xionitae diye 

tanındılar. Avrupa Hunları4 ise Hunnae adı ile Kavimler Gôçü‟nü baĢlattı. Arkasından, boĢaltılan 

yerlerde kendileri yerleĢtiler. E. Gibbon‟un belirttiği gibi,5 Avrupa‟nın meydana geliĢi, bu firari 

barbarlardan kaynaklanmıĢtır. Iordanes‟in tarihinde6 ve Niebelungen‟de,7 gôze çarpan Hunnoiler, 

Attila Hunları idiler. 

Hunların, Sogdiana ve Oxus boylarına inen kolları içinde fiziki bakımdan farklılık arz eden ve 

aynı dili konuĢan kabile ise Akhunlardı.8 Bunlar kısa zamanda, siy�si alanda kendilerini ispat ettiler. 

V-VI. yy‟da, cih�nĢümul bir devletin temsilcileri oldular. 

Ġki asır ôncesine kadar, Akhunlar hakkında bilinenler azdı. Asya ve Ġran, hatta Hindistan tarihine 

olan ilgi nedeni ile Akhunlara ait araĢtırmalar da çoğaldı. Fransa, Rusya, Ġngiltere, Hindistan, Japonya 

ve Türkiye‟de konu ile ilgili eser ve makaleler birbirini takip etti. XIX. yüzyılın baĢlarında Vivien de 

Saint-Martin, “Les Huns Blancs, Paris 1849”, “Les Ephthalites, Paris 1849” eserleri ile bu çığırı 

açmıĢtır. Büyük sinologlardan E. Chavannes, “Document sur Les Tou-kiue: Turcs Occidentaux, Paris 

1903”, Gôktürklerle olan ilgisi dolayısıyla Akhunlardan bahsetmiĢtir. E. A. Drouin, “Memoires sur les 

Huns-Hepthalites dans leurs Rapports avec Les Rois Perses Sassanides, Louvain 1895”inde, Ġslam 

kaynaklarındaki Sasanilere ait bahisler dolayısıyla, Akhunlara da yer vermiĢtir. ABD‟de, S. Leggi gibi, 
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genel bir Asya Tarihi yazmıĢ olan W. M. Mc Govern, “The Early Empire of Central Asia, Chapelhill 

1939”ında, batı-doğu kaynaklarına dayanarak, Hun-Eftalit Tarihi‟ni yazmıĢtır. 

Ġran çalıĢmaları ile her zaman dikkati üzerinde toplayan R. Ghirshman, “Les Chionites-

Hepthalites, Cairo 1948” eseri ile ilk arkeolojik-tarih ôrneğini, Akhun tarih edebiyatına kazandırmıĢtır. 

Hindistan‟da, Alt Kıta‟nın Orta �ağ‟daki “Mleccha”9 olarak tanınan Akhunlarına dair çok sayıda 

makale ve araĢtırma vardır. Ancak, iki ônemli eser ôn plana çıkmaktadır. Upendra Thakur‟un “The 

Hunas in India, Varanasi 1967” ile Atrei Biswas‟ın10 “The Political History of the Hunas in India, New 

Delhi 1973”sı ôzellikle Hind kaynaklarına ağırlık verilerek kaleme alınmıĢtır. 

R. Gôbl, “Dokumente zur Geschichte der Iranischen Hunnen in Baktrien und Indien, Wiesbaden 

1967, I-IV. cilt” isimli, buluntulara dayanan son derece ônemli yayınında, Ġran‟daki Hunların Belh ve 

Hindistan‟daki tarihleri üzerinde durmuĢtur. 

A. Rahman‟ın, “The Last Two Dynasties of Shahis, Ġsl�m�b�d 1979” Akhunların yıkılıĢı sonrası 

ortaya çıkan, bunların enkazı üzerinde yükselen, tarihleri pek uzun ômürlü olmayan ġ�hîleri 

anlatmaktadır. 

Japonya‟da, Akhun araĢtırıcılar arasında ilk sırayı Prof. K. Enoki almaktadır. East and West, 

Toyo Bunko ve The Journal of the Oriental Society of Australia süreli yayınlar da, “The Origine of the 

Hephthalites”, “On the Nationolity of the Ephthalites” ve “The Liang Chih-kung-t‟u on the Origin and 

Migration of the Hua” makalelerini yayınlamıĢtır. 

Orta Asya Medeniyetleri serisinde, The Hepthalite Empire‟i yazan B. A. Litvinsky, Akhun 

araĢtırmalarına yeni bir bakıĢ kazandırmıĢtır. 

Türkiye‟de ise konu ile ilgili yayınları olanlar sınırlıdır. F. Kôprülü, A. Sayılı, Z. V. Togan, Ġ. 

Kafesoğlu, E. Esin ve bu satırların yazarı ôrnek verilebilir. 

Akhun Ġsimleri 

Akhunlar, komĢuları ile sıkı iliĢkileri nedeni ile onlara ait belgelerde, tarihlerde farklı isimlerde yer 

almıĢtır. Bağlı oldukları büyük kabile Hunlardı. Hyon, Huni, Hunni, Khuni, Unnoi, Ounnoi, Hyaona, 

Chionitai, Hyoni genelde, Akhunlardan ônceki, Avrupa ve daha geniĢ olarak Avrasya Hunlarının adı 

idi. 

�in kaynaklarında, bazı gezi kitaplarındaki I-ta, I-tien, Ġep-t‟ien, Hua, Ye-tha kelimeleri 

Akhunların karĢılığıdır. Yen-tai-i-li-t‟o/Yepthalitha‟dan kaynaklanmıĢtır. VII. yy.‟da, Heptal‟in 

SanskritleĢtirilmiĢ kullanılıĢı, Hsüan Tsang tarafından Hsi-mo-ta-lo diye kaydedilmiĢtir.11 

Süryani yazarları, Ġran ile olan ilgileri dolayısıyla, Akhunlara, Eptalit, Abdel demiĢlerdir. 

Grek kitaplarında ise Leukoi Hunnoy, Abdelai ve Eftalitailer, Sasaniler ile mücadele eden 
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Ceyhun Nehri kuzeyinde sakin Türkler yani Akhunlardı.12 

Ġki Ermeni yazarı, çağdaĢı oldukları Akhunlara, Hep‟t‟al/Hep‟t‟alk demektedir. Bu da Abdal/Abdel 

kelimesi ile ilgilidir.13 

Klasik ve orta devir Farsçasında, ôzellikle Firdevsî‟de, Akhunların isimleri Heftal, Heftalit, Hebtal 

biçimlerinde geçer. 

Hindistan‟da ise mleccha14 olarak yorumlanan, yabancı topluluklar arasında gôsterilen 

Akhunların “Huna” yazılıĢı, yanında, destanlarda, kitabelerde ve paralardaki Ģekli Sveta Huna, Hara-

Huna, oturdukları ülke de Huna-desa‟dır.15 

Ġsl�m-Arap kaynakların da ise Abdal ile ilgili Haytal ve Hey�tıla yazılıĢları vardır. Hey�tıla çoğul 

Ģekli olmaktadır. 

Akhunların, milli yazıtlarımızda kullanılmadığı gôzlenmektedir. Günümüze ise Kalaçlar16 ve 

Abdallar vasıtası ile gelebilmiĢlerdir. 

Batıya Gôçleri 

S. Legg‟in de belirttiği gibi, Orta Asya yani Türk ili, Türklerin anavatanı idi. Kitabının baĢlığındaki 

“Hearthland” deyimi çok yerinde kullanılmıĢtır. Gerçekten de Asya‟nın içlerinden kopup gelen, tarihleri 

az bilinen insanlar, sürekli hareketliliği sağlamıĢtır. Sakalar, Yüeçi‟ler, Hunlar, Oğuzlar, Peçenekler, 

Kumanlar vs. bu ananeyi bazı nedenlerle sürdürmüĢlerdir. 

Akhunlar, IV. yy‟da, Asya içlerinden batıya gôç ettiler. Yüeçilerin varisi KuĢanların17 

çôkmesinden sonra, Hun kabileleri arasında güçlenerek, büyük bir devleti kurdular. “Bozkır, Iakartes 

ve Oxus‟‟ ne zaman geçtikleri kesinlikle bilinemiyor. Sogdiana‟daki tarihleri Ģimdilik karanlık 

kalmaktadır. Ama, Sasanilerin kuzey doğusundaki topraklarında, Horasan‟da sürekli akınlarda 

bulundukları bilinmektedir. Oxusveya Ceyhun‟un güneyine, Belh Toharistan ve �ağaniyan‟ı ele 

geçirmeleri, ancak tanıklığına arkeolojik belgelerden anlaĢılmaktadır. V-VII. yy.‟daki �inli Budist 

hacıların Ģah�detlerine gôre,18 Toharistan (Tu-huo-lo) ve Gandhara bôlgesinde Akhunlar hakim 

olmuĢlar ve yaĢamıĢlardı. 

Akhunlar, bununla da kalmadılar. Ġklimi ve zenginliği ile farklı bir yaĢayıĢ ortamı olan, Alt Kıta‟ya 

Hindistan‟a indiler.19 Ġndus‟un yukarı havzasında, Ģimdiki Pençab bôlgesinde hakim duruma geçtiler 

ve yerleĢtiler. Modern araĢtırıcılarca Ģehir kültürüne alıĢkın, tarımda deneyimli, kendilerine has dini 

inancı olan Akhunlar, gôçebe geleneklerini de sürdürmüĢlerdi. Hsüen Tsang‟ın anlatıĢına gôre,20 

Akhunlar, hemen her türlü hayat sahasını kullanmıĢlardı. Toharistan ve Badgis‟in v�dileri onların 

baĢlıca yaĢayıĢ alanları idi. Pençab ve kuzey Hindistan‟da, yeni iklime alıĢmıĢlar ise de VIII. yy.‟da, 

asimilasyon rüzg�rının etkisi ile kaybolup gitmiĢlerdir. Buna rağmen Akhunlar, Hind edebiyatında, 

destanlarında, kit�belerinde, paralarında, coğrafyasında uzun zaman kalabilmiĢlerdir. X. yy.‟dan 

itibaren, Hun adı yanında, bunların vakti ile isk�n ettikleri Huna-Desa veya Huna-dhipa, Huna-
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Mandala gibi yer isimleri kullanılmaya devam edilmiĢtir.21 

Akhun-Sasani Mün�sebetleri 

Sasan tarafından kurulan ve kısa zamanda bütün Ġran‟a hakim olan Sasanlılar/Sasaniler, V. 

yy.‟da iyice güçlendiler. Bunların “Ģah” adı verilen hükümdarları, Yezdegird, V. Behram, Firûz, Kavad 

ve Hüsrev AnuĢirvan, Akhunlarla yakın siyasi ve askeri münasebetlerde bulundular. Türkler ve 

Hunların, Oxus: Ceyhun Nehri‟ni zaman zaman aĢarak Ġran arazisine girdikleri, Bizans, Arap, Ermeni 

kaynaklarınca bildirilmektedir. Hakan el-Türk an�nevi sınır Ceyhun‟u aĢarak,22 Sasanilerle savaĢan 

liderdi. Ama, V. Behram Gur, yapılan savaĢta onu ôldürdü. Sınır ôtesinde, Hakan‟dan alınan araziye 

yeni v�li tayin edildi. Ayrıca, taraflar arasında, sınır ihlallerini ônlemek için kuleler yapıldı. 

459-484 tarihleri arasında saltanat süren ġ�h Firûz, Yezdegird‟in ôlümünden sonra, Akhunların 

yardımı ile tahta çıkabildi. Onu çağdaĢı Akhun Hükümdarı AhĢunvar/Aksungur idi.23 Onun ya kendisi 

ya da gôrevlendirdiği bir komutan Toharistan‟ı ele geçirdi. Firûz “Lût halkı gibi Lûti bir kavim olan” 

Akhunlara karĢı verdiği sôzleri tutmadı. Horasan müc�delesini kaybeden taraf Sasaniler ve Firûz oldu. 

Onurlu bir Ģ�ha yakıĢmayacak Ģekilde zelil bir vaziyette bağıĢlanmasını istedi. Aksungur yüceliğine 

yakıĢır Ģekilde onu, bir defa daha affetti. Bir daha savaĢ yapmamak, sınırı yeniden kesin bir Ģekilde 

belirlemek, haraç vermek, Tanrı adına and içmek sureti ile bağıĢladı. Firûz, büyük bir iç eziklikle 

baĢkente dôndü. Kısa zaman sonra hazırlıklarını tamamlayarak tekrar Aksungur‟a ait araziye girdi. 

Her yeri yakıp yıktı. Bunu haber alan Akhun hükümdarı, Firûz‟u yaptığı savaĢta bir kere daha acı bir 

yenilgiye uğrattı. Kızı (Firûzdûht) ve hanımlarını ele geçirdi. Firûz bu savaĢta hayatını kaybetti ve 

barıĢı bozmanın cezasını ôdemiĢ oldu.24 

Firûz‟un halefi, Kavad idi. 484-531 yılları arasında saltanat sürdü. Batı ve Arabistan iĢleri 

dıĢında siy�setinin ağırlığı yine Akhunlarla ilgili idi. BalaĢ ile taht kavgasını kaybeden Kavad, kurtuluĢu 

ve yeniden tahtı elde etmeyi Akhunlar vasıtası ile gerçekleĢtirebildi. Aksungur ile dostluk tesis etti. 

Onun yardımı ile Ġran‟a dôndü. Ve tahtı ele geçirdi. Kavad, Medain‟e gitti. Bu defa, Suhra krizi 

yaĢandı. Ama, ülkeyi temelden sarsacak olan Ģey, Suhra meselesi değil, Mezdek‟in tutumu idi. Yeni 

bir fikirle ortaya çıkan Mezdek, tahtı sarsacak kadar kuvvetlendi. Bir müddet sonra Kavad, mecbûren, 

ülkesini terk etti ve Akhunlara sığındı. Onlar, yine yardımcı kuvvet vererek, Mezdek tehlikesini bertaraf 

ettiler ve sonunda Kavad tekrar tahtına kavuĢtu.25 

I. Husrev AnuĢirvan (531-579) Kavad‟ın halefi idi. Bu sırada Aksungur veya Taberî‟nin bahsettiği 

Hey�tıla hükümdarı hayatta değildi. 

Akhunların doğusundaki yeni siy�si güç Türkler/Gôktürklerdi. Bunlar, askeri ve tic�ri yollar 

nedeni ile Akhunların rakibi idiler. Batıya doğru geniĢlemeleri için tek engel Akhunlardı. 

Bu, nedenle, Sasani-Gôktürk ittifakı yapıldı. Husrev ve Mukan‟ın batıdaki temsilcisi Ġstemi Han 

ile birlikte Akhunların üzerine yürüdüler. Büyük bir zafer kazanarak, Akhunları hezimete uğrattılar. 

Hind kapılarına kadar Akhunlar büyük toprak kayıplarına uğradılar.26 
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V.z.r diye yazılan, Akhun reisi ile Akhunlar güçlerini iyice kaybetmiĢ oldular. 

Hindistan‟daki Akhunlar 

V. yy.‟ın ikinci yarısında, Akhunlar Ceyhun‟u geçerek, Belh, Toharistan ve doğu kısımlarını ele 

geçirdiler. Aksungur adına hareket eden bir baĢka Hun grubu, Afganistan‟ı burayı Hindistan‟a 

bağlayan aĢılması son derece zorluk arz eden geçitleri aĢarak, Penc�b‟ı istila ettiler. KuĢanlardan 

sonra yatıĢmıĢ olan kuzeyden istil�lar bu defa bütün hızı ile Tigin unvanı taĢıyan Toraman tarafından 

id�re edilmiĢtir. Akhunlar adına Hindistan‟ın üst bôlgelerinin gerçek ve ilk fatihi Toraman olmuĢtur. 

500-515 yılları arasında saltanat sürdüğü anlaĢılan Toraman, Tigin unvanı yanında, Maharaca, ġ�h, 

Jauvla, Racadhiraca‟yı da kullanmıĢtır. El-Birûnî‟nin Laga-Turman‟ı, Huna Raca sıfatı ile on beĢ yıl 

kadar Hindistan‟da korkulan kimse oldu.27 

Gandhra ve Sakala/Siyalkut‟ta oturan, Hindistan‟ın Attilası olarak tanımlanan Mihirakula, 515-

550 yılları arasında, otuz yıldan fazla saltanat sürmüĢtür. Cosmos Indcopleustes, Hindistan gezisinde 

iken, üst ülkenin hükümdarı Gollas idi. Gollas: Gula: Kula okunuĢu olan isim, Mihirakula‟nın kendisi ile 

ilgilidir. Kaynaklarda ve paralarda, Bo (g) o Saho Zovolovo Mihroziki, Caturmukha-Kalkin: Kalkiraca 

yazılıĢı da Mihirakula‟ya verilen sıfatlardı. 

Mihirakula, babası gibi büyük bir liderdi. Kısa zamanda Hindistan‟ın Ganj ve Ġndus bôlgelerini 

kendi topraklarına kattı. BaĢlıca rakipleri maharaca ve racalar idi. Gupta birliği ile müc�deleler de 

Akhun-Hind çatıĢmasının taraflarının temsilcisi idi.28 

Hindistan‟daki Akhun hakimiyeti, kuzeydeki çôküĢle birlikte hızlandı. Mihirakula‟nın halefleri ise 

Hindular karĢısında baĢarılı olamadı. �nceleri mleccha, sonraları Huna diye tanınan bu Türkler, Alt 

Kıta‟dan asimile sureti ile tehlikesiz hale getirildiler. Afganistan ve Penc�b‟da ise “ġahî” sureti ile bir 

süre kendilerinden sôz ettirdiler Gaznelilerin bôlgeye geliĢlerine kadar Akhun kalıntıları mutad 

hayatlarını devam ettirdiler. Kaynakların bildirdiğine gôre Kalaçlar, Akhunların kalıntısı olarak, uzun 

zaman yaĢadılar.29 XII. yy.‟dan sonra da yine siyasi h�diselere katıldılar hatta yine Türk menĢeli 

Dehli sultanlıklarının kurulmasında rol oynayanlar arasında idiler. Kalaçların Dehli, Malva ve 

Bengale‟deki hakimiyetleri ise XIII. yy.‟dan sonradır. 

Arap-Akhun Müc�delesi 

Ġslamiyet, Arabistan‟da ortaya çıktı. Bu dinin yayıldığı ve yayılmakta olduğu Doğulularca (�inli 

müelliflerce) biliniyordu. Dôrt halife ile baĢlayan akınlar sonunda, koca Sasani ġahlığı tarihe karıĢtı. III. 

Yezdegird (632-651) son Ģah olarak tarihteki yerini aldı. Onun çağdaĢı Tarhan Nizek idi. Türkçe Tirek 

ismi ile ilgisi olan Nizek, “Tarhan” unvanı ile dikkati üzerinde toplamıĢtır. Sasanilerden sonra Araplarla 

büyük mücadele yapmıĢ, Toharistan ve Badgis yôresinde, ônce Abdullah bin Amir sonra Kuteybe, 

VIII. yy. baĢında sistemli bir ilerleyiĢ ile Akhunları/Haytalları mağlup ettiler ve direniĢin büyük lideri 

Nizek/Tirek Tarhan‟ı ôldürdüler. Taberî, Belazurî, Dineverî ve Ġbnü‟l-Esir‟den naklen bu acı son 

hakkında Ģunları yazmaktadır:30 
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“Nizek, bunun üzerine yanında Cebgûye, onun halifesi Sûl Tarhan, güvenlik kuvvetleri komutanı 

H.b.s Tarhan, yeğen ġükran (!) bulunduğu halde Kuteybe‟nin bulunduğu yere geldiler. Haccac‟ın 

mektubunun gelmesi beklenildi. Kırk gün sonra cevap geldi. Haccac Kuteybe‟ye, Nizek‟i ôldürmesini 

emrediyordu. Kuteybe, bunun üzerine Nizek‟i yanına çağırdı ve boynunu vurdu. BaĢını Haccac‟a 

gônderdi. Cebgûye ġam‟a gônderildi. Velid‟in ôlümüne kadar orada kaldı. Kuteybe, Toharistan‟dan 

ayrıldı ve Merv Ģehrine dôndü”. 

Bôylece, 709-710 yılında, Toharistan‟daki Akhun/Eftalit hakimiyeti de sona ermiĢtir. 

Nizek Tarhan‟dan31 sonra, bôlgede Ġslamiyet yayılmaya baĢladı. Eski dini koruyanlar, 

Budizm‟den ayrılmayanlar ise “kafir” olarak nitelendirildiler. Akhunlar, Ģehir kültürünü benimsemiĢlerdi. 

Bunun yanında yerleĢik düzende tarım hayatını devam ettirmiĢler, ticaret yolları üzerinde 

olmalarından dolayı yine eski zenginliklerini koruyabilmiĢlerdir. �inli gezginlerin ifadesine gôre dinî 

hürriyet sağlanmıĢ ve Budistler, Toharistan, Belh, Tirmiz‟de vih�ralarında eğitim ve ibadetlerini devam 

ettirmiĢlerdi. Sangharamas denilen büyük yapı VII. yy. baĢlarında h�l� ayakta idi ve Hsüen Tsang VII. 

yy.‟ın ilk yarısında burayı ziyaret etmiĢti.32 

Akhunlar, Hunların kolu ve devamı olarak Ġran, �in, Hindistan‟da gôze çarptılar. Sasani-

Türk/Gôktürk iĢbirliği ile 557‟de ortadan kaldırıldılar. Hindistan‟da ise asimile sureti ile tarih 

sahnesinden silindiler. SavaĢları ve muhteĢem dünyaları tarih kitaplarında, kitabelerde ve paralarda 

yaĢatılmaktadır. Ġleride bu konuda yapılacak arkeolojik çalıĢmalar ve elde edilecek her türlü belgelerle 

Akhun Tarihi daha da teferruat kazanacaktır. 
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Akhunlar (Kionit / Hyon) ve Eftalitler Çağında Maveraünnehir ve 
Horasan'da Türkler / Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut [s.831-844] 

Ondokuz Mayıs �niversitesi Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

A. Kionit-Eftalit Münasebeti 

ionit/Hyonlar hakkında ilim çevrelerinde bazı gôrüĢ ayrılıkları mevcuttur. Bir kısım araĢtırıcılar 

onları Eftalitlerle aynı topluluk kabul ederken, diğerleri birbirinden tamamen ayrı halklar olduklarına 

inanmaktadırlar. J. De Guignes, bu ayırımı yapmayan tarihçilerin baĢında gelmektedir. O, Eftalitlerin 

Maveraünnehir ve Horasan‟daki faaliyetlerini Behram Gur (420-438) zamanında baĢlatmak suretiyle 

Hyonların siyasi varlıklarını dikkate almamaktadır.1 Halbuki gôrülecektir ki Eftalitler henüz bu sırada 

Sasani sınırlarına ulaĢamamıĢlardı. 

Hyon yani Akhunlardan Kionit (Chionitae) ismi ile ilk defa Roma tarihçisi Ammianus Marcellinus 

bahsetmiĢtir.2 Ona gôre Kionitler Sasani Ġmparatorluğu sınırlarına yakın bir bôlgede yaĢıyorlardı. A. 

Cunnigham, bu Kionitleri Toharlarla aynı topluluk kabul etmiĢti.3 Her Orta Asyalı toplulukta olduğu gibi 

Hyon/Akhunların da çeĢitli boylardan meydana geldiğine Ģüphe yoktur. Hyonları teĢkil eden boyları 

hem Ġskit ve hem de Ġssedon menĢeli gôsteren W. Samolin, onların zamanla Hunların hakimiyeti 

altına girdiklerine ve sırf prestij sağlamak amacıyla bu ismi muhafaza etmiĢ olabileceklerini 

düĢünmektedir.4 �te yandan K. Enoki, Eftalitlerin, kendilerini Soğdiana‟daki Kionit hakimiyetinin 

varisleri olarak gôstermek için bu adı taĢıdıkları kanaatindedir.5 Halbuki W. M. Mc Govern, Kionitlerin 

Hunların bir grubu olduklarından Ģüphe etmemektedir.6 ġu husus kesin gôrünmektedir ki Eftalitler, 

KuĢanlarla Yüeçiler arasında olduğu gibi, Kionitlerle benzer bir iliĢki içerisinde idiler. BaĢka bir deyiĢle 

Eftalitler, bir zaman sonra Kionitlerin hakim kabilesi, veya boyu olmuĢlardır.7 Nümizmatik deliller en 

azından bôyle bir nazariyeyi yalanlamamaktadır. 

R. Ghirshman, Eftalit paraları üzerinde Htaasah Ohio (NO): “Kionit (halkının) Kralı Hephtal” ve 

Akvnasahohiono: “Kionit (halkının) Kralı Akûn” yazılarını okumuĢtur.8 Bu bize idareci Ģahsın, ve yahut 

da mensubu bulunduğu boyun adını vermektedir. Akhun adının ilk Ģeklini belki de yukarıdaki ikinci 

parada aramak hiç de zor olmayacaktır. Para yazılarındaki bu tanıklığa rağmen, Eftalitlere BedahĢan 

dolaylarında „ana-yurt‟ arayan ve onları Ġran menĢeliymiĢ gibi kabul etmek eğiliminde olan K. Enoki‟nin 

gôrüĢü bu hususta doğru olmaktan çok uzaktır. Aynı zamanda To-pa Wei tarihinde gôrülen Hun 

adının, Kionit‟in �ince transkripsiyonu olduğu da bilinmektedir.9 Soğdiana‟daki hükümdar ailesinin ilk 

ônceleri Un-na-sha adını taĢıdığına daha ônce iĢaret edilmiĢti. Hio (no)/Hyon/Hun Ģekli ile Kionitler 

Hind kaynaklarında Hunalar olarak gôrülmektedirler.10 

Hunlar, M.S. 89-91 mağlubiyetini müteakip batıya çekilmiĢlerdi. Bu Hunların bir ileri geleni, 

idareci Kionit kabilesi üzerinde zorla hakimiyetini tesis etti.11 Bôylece Hun gruplarından olan 

Kionitlerin baĢında yine bir Hunlu reis ya da hükümdar, onları Sogdiana‟ya ve oradan Sasani 

Ġmparatorluğu sınırlarına doğru harekete geçirdi. Daha sonra doğudan gelen Eftalitler, Kionit boylarına 



  1319 

üstünlüklerini kabul ettirerek ônce bôlgede hakim sülale ve giderek Sasanilerin can düĢmanları 

oldular. Paralar üzerinde gôrüldüğü gibi, Hind kitabelerinde de Kionitlerle Eftalitler arasında hiç bir 

ayırımın yapılmaması ve her iki halk için de Huna adının kullanılması12 bu hakiki sebepten dolayıdır. 

Hyon, Kionit, Hyonaye vb. isimlerle anılan Hun topluluğu Akhunlardı ve onların hakimiyetine doğudan 

gelen Eftalitler son vermiĢlerdir. Bu sebeble, G. Nemeth‟e gôre, Eftalitlere h�l� eski adlandırma ile 

Akhun denilmesi yanlıĢtır.13 

B. Kionitlerin Maveraünnehir 

ve Horasan Hakimiyetleri 

1. Sasanilerle Ġlk Temaslar 

Sasani prensi Hürmüz, kardeĢi Nersi (293-302)‟nin saltanatı sırasında kuzeydoğudaki halklarla 

iyi iliĢkiler kurmak için çaba sarfetmiĢti: 

“Ipsos Persas ipsumque regem adscitis Saccis, et Russis, et Gellis petit frater Ormies” 

Bunlardan Sacciler Sakalar, Russiler Ammianus Marcellinus‟un Eusenileri ve Gelliler de onun 

Gelanileri idiler.14 Fakat burada Kionitlere veya onlara iĢaret eden bir isme rastlanmamaktadır. 

Muhtemelen bu zamanda sôz sahibi bir kuvvet halinde değillerdi. A. Marcellinus‟un anlattığına gôre, 

Roma ile savaĢ patlak verdiği sırada ġapur II, Kionit ve Euseni sınırlarında bulunuyordu. Eusenilerin 

KuĢanlar olduklarını biliyoruz. Kidara-KuĢanlar ile Kionitler arasındaki sıkı iĢ birliği sonucunda 

KuĢanĢehir‟i tehdit eden Sasani tehlikesi ortadan kalktığı gibi Sasaniler onlarla Roma 

Ġmparatorluğu‟na karĢı bir anlaĢma ve ittifak da yaptılar.15 Bu sebeple 356 yılında Kionit Devleti‟nin 

mevcudiyetinden Ģüphe edilemez. ġapur II, 358 yılında Amida‟yı kuĢattığı zaman Kionitler de onun 

yanında bu savaĢa katıldılar.16 A. Marcellinus‟a gôre, Kionit kralı Grumbates, ġapur II‟nin sol 

tarafında bulunmakla onun diğer müttefiklerinden daha üstün bir mevkide yer alıyordu.17 

2. Su-t‟e (Soğdiana)‟nın fethi 

Batı Hunları, 375‟lerde Avrupa‟yı istilaya giriĢtikleri sırada soydaĢları olan diğer Hun boyları, yani 

Kionit/Hyonlar da Su-t‟e (Soğdiana)‟nin fethini gerçekleĢtirdiler. 437‟de Orta Asya‟ya gônderilmiĢ olan 

�inli gôrevli Tung Yüan tarafından verilen malümatı esas alan Wei-shu, bu fütuhatı Ģôyle 

anlatmaktadır: “Eskiden Hunlar, (Su-t‟e) kralını ôldürmüĢler ve bu ülkeyi ele geçirmiĢlerdi. Kral Hu-

ni‟ye kadar üç nesil geçmiĢtir”.18 Su-t‟e‟yi Kırım‟daki Soğdak kabul eden F. Hirth, Hun kralı Hu-ni‟yi 

Attila‟nın küçük oğlu Hernak ile aynı Ģahıs zannetmiĢti.19 Ġlk bakıĢta burada hiç bir kronolojik güçlük 

gôrünmemektedir. �ünkü adı geçen kral, Kao-tsung (452-466)‟un saltanatının baĢlangıcında To-pa 

Wei sarayına bir elçilik heyeti gôndermiĢtir.20 Fakat Tung Yüan da 437 yılında aynı hükümdardan sôz 

etmektedir. Bu bakımdan K. Enoki, onun 437‟de saltanat sürmüĢ olması gerektiğini ifade 

etmektedir.21 O halde 437‟den ônce ve 452‟den sonraki tarihler arasında Soğdiana‟da hakim bir 

Hunlu hükümdarın varlığından Ģüphe edilmemesi gerekir. 
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Soğdiana‟nın Kionit/Hyonlar tarafından ne zaman fethedildiği hakkında Wei-shu‟daki kayıttan 

yaklaĢık bir tarih elde edilebilir. Fetihten Kral Hu-ni‟ye kadar üç nesil geçmiĢtir. BaĢka türlü ifade 

edilecek olursa, Hu-ni bôlgeye hakim sülalenin dôrdüncü hükümdarıdır. Hu-ni‟den ônceki üç 

hükümdarın altmıĢ yıl saltanat sürdükleri kabul edilecek olursa, Kionit/Hyonların 370-375‟lerde 

Soğdiana‟ya hakim oldukları anlaĢılır. O. Maenchen-Helfen de bu fütuhatı 370-435 yılları arasındaki 

bir zamana yerleĢtirmektedir.22 Yukarıda izah olunan sebeplerden dolayı Ģimdilik bir Eftalit iĢgalinden 

sôz edilemez. Nitekim �in kaynaklarında onlara ait ilk kayıt 456 tarihlidir ve bundan baĢka onların 400 

yıllarında �ungaria steplerinde Avarların hakimiyeti altında küçük bir topluluk oldukları da 

bilinmektedir.23 �in kaynaklarında adları geçmeğe baĢladığı zamandan bir yıl sonra yani 457‟de 

Yezdigerd II (438-457)‟nin ôlümü üzerine çıkan taht karıĢıklıkları sırasında Ġslam kaynaklarında 

gôrülmektedirler. 

Kionit/Hyonlar Soğdiana‟yı fethettikleri sırada, Kidara/KuĢanlar da Baktria‟da �çüncü KuĢan 

Sülalesi‟ne halef oldular. Daha ônce ġapur II‟nin müttefikleri oldukları gibi, Ģimdi her iki devlet 

Sasanilere karĢı müĢterek tavır aldılar. Doğudan Sasani sınırlarını zorlamağa baĢladılar. ġapur II‟nin 

371‟den itibaren Roma ile savaĢa tutuĢması,24 bir dereceye kadar onların, baĢarılı neticeler elde 

etmelerine yaramıĢtır. 

3. Horasan‟da Kionit-Sasani  

Mücadelesi 

356‟da devletlerini kurup, yaklaĢık 370-375‟lerde Soğdiana‟yı fetheden Kionit/Hyonlar, 

Sasanilerin kuzey doğu komĢuları olmuĢlardı. Ġslam kaynakları, “Türk-Hakanı”nın kalabalık ordusuyla 

Ceyhun‟u geçip Horasan‟a girdiğini ve Merv‟e kadar ilerlediğini anlatırlar.25 De Guignes, 

Kionit/Hyonları Eftalit kabul ettiğinden Ceyhun‟u Tirmiz üzerinden geçtiklerini sôylemektedir.26 

Halbuki Mes‟udi, istila hareketinin Soğd‟dan baĢladığına dikkati çekmektedir.27 �te yandan 

Mukaddesi, daha uzak kuzeybatıda bir yerden, Derbend Demirkapısı‟ndan Ġran‟a girdiklerini 

belirtmektedir.28 Sasani topraklarını kuzeydoğudan istila eden Türkler, ancak Kionit/Hyonlar 

olabilirlerdi. Eftalitler ise Baktria‟ya hakim olduktan sonra Sasanilerle mücadeleye giriĢeceklerdir. Bu 

durumda da akın yolları doğudan batıya doğru bir seyir takip edecektir. Halbuki bu çağda Türk adı 

geniĢ ôlçüde Ġran‟ın kuzeybatı ve kuzeydoğusunda yaĢayan topluluklar için kullanılmaktaydı.29 

Bundan baĢka Behram Gur‟un düĢmanı Firdevsi‟de “�in Hakanı”, Mukaddesi‟de “Hazar Hakanı” 

dır.30 Bunlar Eftalit hükümdarının adı olamaz. �ünkü bütün Ġslam kaynakları Eftalit hükümdarından 

daha sonra “Melik ül-Heyatıla” diye bahsederek onu ôncekinden ayırmaktadırlar. 

Kionit hükümdarı yüzbinden fazla askerle Merv‟e doğru ilerledi.31 Merv‟i ele geçirdikten sonra 

Ģehrin yakındaki KuĢmihan‟da ordugahını kurdu ve bugünkü Tahran‟ın kuzeyindeki Rey‟e kadar olan 

sahayı yağma ettirdi.32 Ġran halkı ve ileri gelenleri arasında büyük bir korku baĢ gôsterdi. Nihayet 

Behram Gur, yerine kardeĢi Nersi‟yi bırakarak, hafif süvari birliği ile Erdebil, Amul, Gürgan ve Nesa 

yoluyla Merv yakınlarına vardı.33 Behram Gur yolda iken, onun düĢmandan kaçtığına hükmeden Ġran 
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halkı, Hakan‟a elçiler yollayarak iĢi diplomasi yoluyla halletmeğe çalıĢtılar ve haraç ôdemeği kabul 

ettiler. Buna karĢılık Kionit/Hyonlar Ġran topraklarından çekileceklerdi.34 Hakan, zaferinden emin bir 

Ģekilde dônüĢ hazırlıkları içerisinde iken Behram Gur‟un baskınına uğradı ve yenik düĢtü. Behram 

Gur, Ġran‟ın üç yıllık vergisine eĢit ganimet elde etti ve bu sebeple tebasını üç yıl vergiden muaf 

tuttu.35 

Zaferden sonra Behram‟ın, Hakan‟ın tacını bir hatıra olarak Atropatene‟deki ġiz ateĢgedesine 

gônderdiği bilinmektedir.36 Asıl ônemlisi, onun bu galibiyet ile toprak kazanıp kazanamamıĢ 

olmasıdır. Kionit ordusu dağıldıktan ve Türk gücü kırıldıktan sonra, Behram‟ın bizzat37 yahut da 

komutanlarından biri38 Maveraünnehir üzerine yürüdü. Ġran milli destanına gôre, Behram Gur daha 

Merv‟de iken Buhara‟ya sefer yapmayı tasarlamıĢtı. �ünkü kendisine karĢı koyacak bir kuvvetin 

kalmadığını düĢünüyordu. Ancak Ceyhun‟u geçer geçmez karĢısında yine Türkleri buldu. Onlarla bir 

anlaĢma yaparak Firabr‟ı sınır tespit etmek zorunda kaldı.39 Taberi de Sasanilerin bütün 

Maveraünnehir‟e hakim olduklarını sôylememektedir. Sôzde sadece vergi ile yetinilmiĢtir.40 Bôyle 

kesin olmayan bir vergiye bağlama hikayesi ile bôlgenin Türklerin elinden çıktığını kabul etmek 

mümkün değildir. 

Taberi‟ye gôre, Behram Gur, sahip olduğu topraklara valiler tayin etti. KardeĢi Nersi‟yi Horasan 

valisi yaptı ve Belh‟de oturmasını emretti.41 Sasani hakimiyetinin Belh‟e kadar ulaĢtığına iĢaret eden 

baĢka bir kayıt yoktur. Muhtemelen bu, Taberi‟nin yaĢadığı çağda Belh‟in Horasan‟ın merkezi olması 

ile izah olunabilir. Aynı Ģekilde Firdevsi, ġôhre adında bir Ġranlının, Behram Gur tarafından Turan‟a, 

yani Maveraünnehir‟e “hükümdar” tayin edildiğini sôylemekte42 ise de bu hususta onun doğru kabul 

edilmesi mümkün olamaz. �ünkü sınır Firabr‟dan geçiyordu ve onun ôtesinde artık Sasani nüfuzu sôz 

konusu değildir. 

Firabr‟ın komĢu bir memleket ile Sasaniler arasında sınır olması43 meseleyi daha da 

zorlaĢtırmaktadır. Taberi, “Türkler” olarak adlandırdığı Kionit/Hyonları hiç Ģüphesiz tanıyordu. Halbuki 

o, “Türkler”le Sasaniler arasında bir sınır değil, “komĢu ülke” ile Ġran arasındaki sınırdan 

bahsetmektedir. Acaba Kionit/Hyonların bir aralık duraklamalarından doğan boĢluğu Belh‟deki Kidara-

KuĢanlar, yahut da Ġlk Eftalitler mi doldurmuĢlardı? Ġkinci ihtimal daha kuvvetli gôrünmektedir. 

4. Horasan‟ın Fethi 

Kionit/Hyonlar 428 yenilgisinden sonra, Behram Gur‟un ôlümüne kadar Ceyhun‟u geçmemiĢ 

gôrünmektedirler. Fakat onun ôlümünü haber alır almaz, Sasani sınırlarını tehdit etmeğe baĢladılar. 

Tahta yeni geçmiĢ olan Yezdigerd II (438-457), Doğu Roma‟ya karĢı sefer hazırlıkları 

içerisindeydi.44 Fakat aynı zamanda bir yandan Talekan bôlgesindeki Kidara-KuĢanlar, bir yandan da 

Kionit/Hyonlarla mücadele etmek zorunda bulunuyordu.45 Ġslam kaynakları Yezdigerd II zamanında 

savaĢların sona erdiği ve dünyanın süküna kavuĢtuğunu sôyleyerek bu hadiseleri bilmemezlikten 

gelirler. Sadece Gerdizi‟nin bir iĢareti, “huzur içerisindeki Ġran” anlayıĢını ters yüz etmeğe yetmektedir. 

Yezdigerd II, Ermeniyye ile Hazar Denizi arasında Bab ül-Ebvab (Derbend Demirkapısı)‟a kadar 
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büyük bir surun inĢasını baĢlatmıĢtı.46  

Her halde bu Ģekilde tedbire baĢvurmasının sebebi, h�l� mevcut olan Kionit tehlikesi idi. 

Kionit/Hyonların yeniden Horasan‟a girmeleri üzerine Yezdigerd II 443 yılında askeri zaferler 

kazanmak umuduyla NiĢapur‟da ordugahını kurdu ve sekiz yıl boyunca Kionit/Hyonlarla savaĢı 

sürdürdü. BaĢlangıçta onlara karĢı bazı küçük baĢarılar elde ettiyse de 455 yılında Horasan‟a 

girmelerine mani olamadı.47 Bütün Sasani birlikleri geriye, asıl Ġran topraklarına çekildi. Yezdigerd 

II‟nin de eski seferlerinde kazanmıĢ olduğu üstünlük de son buldu.48 Bu devreye ait kaynaklarda, 

savaĢların nerede olduğu ve ne Ģekilde cereyan ettiği hakkında bilgiler bulunmamaktadır. Kesin olan 

bir Ģey varsa, o da Horasan‟da Kionit/Hyon hakimiyetinin yerleĢmiĢ olduğudur. 

C. Eftalitlerin Maveraünnehir ve Horasan Hakimiyetleri 

1.  Eftalitlerin Batıya Hareketi 

Eftalitlerin ataları, M.S. 400‟lerde �ungarya steplerinde Avarlar (Juan-juanlar)‟a bağlı Hua 

adında küçük bir oymaktan gelmektedirler.49 Bu tarihten evvel, yani �in sarayına ilk elçilik heyetlerini 

gônderdikleri 456 yılından elli altmıĢ yıl kadar ônce kurulduklarına dair �in kaydı Ģüphe ile 

karĢılanmaktadır.50 Huaların Orta Asya‟dan batıya doğru yayılmaları, Kuzey Wei hükümdarı Wu-ti 

(424-452)‟nin Juan-juanlara karĢı giriĢtiği intikam savaĢları sonunda, Juan-juanların güçten 

düĢmelerine müteakip olmuĢtur.51 Bu hadise 429‟da cereyan etmiĢtir ki akabinde Weiler, Orta 

Asya‟daki küçük devletleri birer birer hakimiyetleri altına almıĢlar52 ve muhtemelen bu hakimiyeti 

kabul etmek istemeyen Hua oymağı batıya doğru çekilmiĢtir. Sonraları bu halk Hua adını kaybederek 

Ye-ta diye adlandırıldı.53 Ye-ta teriminin, Huaların hükümdar ailesinin adı olduğu sanılmaktadır.54 

Eftalitlerin batıya, yani Maveraünnehir‟e geliĢleri 429 yılından sonradır. Aynı tarihlerde de 

Kionit/Hyonlar Sasanilere yenilmiĢler ve Maveraünnehir‟e çekilmiĢlerdi. ġu halde biri To-pa Wei, diğeri 

Sasani baskısı sonucu her iki topluluğun biriktiği saha Maveraünnehir‟di. Bu arada Ceyhun‟u geçen 

Behram Gur‟un “Türkler” tarafından karĢılandığını da unutmamak gerekir. Bu Türklerin, Kionit-Hua 

konfederasyonu olabileceği ihtimali gôzden uzak bulundurulmamalıdır. Hualar fazla güçlü 

olmadıklarından Kionit/Hyonlar üzerinde hakimiyet tesis etmiĢ olmaları Ģimdilik sôz konusu değildir. 

Daha sonra bu hakimiyet gerçekleĢecek ve Hualar, ôzellikle Eftalit sülalesi, sôzü edilen 

konfederasyonun idareci zümresini teĢkil edeceklerdir. Hualar, daha ônce Yüeçilerin K‟ang-chülere 

yaptıkları gibi Maveraünnehir‟i Kionit/Hyonlara terkederek Ceyhun‟un güneyine indiler. Buraya hakim 

Dôrdüncü KuĢan Sülalesi, yani Kidara-KuĢanları tehdit etmeğe baĢladılar.55 

2. Horasan‟ın Fethi 

Eftalitler, Ceyhun‟un güneyine indikleri vakit ilk ele geçirdikleri yer Valvalic olmuĢtur. Valvalic‟in, 

Heyatile yani Eftalit ülkesi olduğu Hudud al-Alem müellifince tasrih olunmaktadır.56 Valvalic, bugünkü 

Kunduz dolaylarında, �in kaynaklarının Huo‟su idi.57 Bu sırada fazlaca mühim bir kuvvetleri yoktu. 

Ancak beĢ altı bin asker çıkarabiliyorlardı.58 Yukarıda iĢaret olunduğu üzere Kidara-KuĢanlardan 
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Belh‟i aldılar. Aynı zamanda 455‟lerde Gupta Ġmparatorluğu‟na saldırdılar, fakat onlar tarafından 

geriye atıldılar.59 Gerek Belh‟in fethi ve gerekse Guptalara saldırı, beĢ altı bin askerle yapılabilecek 

bir iĢ değildi. �yle anlaĢılıyor ki Eftalitler, bôlgede güçlerini arttırmıĢlar, Kionit/Hyonların da birliğe 

katılmaları ile düzenli ve büyük ordulara sahip olmuĢlar, ancak bundan sonra 456 yılında ilk elçilik 

heyetlerini To-pa Wei sarayına gôndermiĢlerdir. Ertesi yıl, yani 457‟de Firuz‟un Sasani tahtına geçiĢi 

münasebetiyle Ġslam kaynaklarında Eftalitlerden bahsedilmesi bu hususu doğrular mahiyette 

gôrünmektedir. 

Wei-shu‟dan anlaĢıldığına gôre, Ta-Yüeçiler, Juan-juanların saldırılarına karĢı koyamayarak 

batıya çekilmiĢler ve Po-lo Ģehrinde yerleĢmiĢlerdi.60 AĢağı yukarı 450 yıllarına ait Ta-Yüeçiler 

hakkındaki bu kayıt, aynı zamanda Eftalitlerin Doğu Horasan‟daki durumlarını düĢündürmektedir. 

Eğer Po-lo, J. Marquart‟ın zannettiği gibi Krosnovodsk kôrfezinin dağusundaki Balxan idiyse61 

onların, Merv merkez olmak üzere Ceyhun vadisinden Hazar Denizi ve Aral Gôlü‟ne kadar olan 

sahayı hakimiyetleri altına almıĢ oldukları sôylenebilir. Nitekim Yezdigerd II‟nin ôlümünden sonra 

oğulları arasında çıkan taht mücadelelerine müdahale edebilecek kadar güçlü gôrünüyorlardı. Eftalit 

hükümdarı, Firuz‟a bir ordu vererek, kardeĢi Hürmüz‟e karĢı ona yardımda bulundu.62 AĢağıda izah 

olunacağı gibi, Eftalitler henüz bu sırada Maveraünnehir‟e hakim olabilmiĢ değillerdi. O halde Firuz‟a 

yardım eden Eftalit hükümdarı kuvvetini baĢka bir sahadan ve aynı zamanda oldukça geniĢ bir 

sahadan almıĢ olmalıydı. Bu saha, Sasanilere de çok yakın olması itibariyle Horasan‟dı. 

Eftalitler Horasan‟da yerleĢtikten sonra, merkezlerini kendi topraklarının güneybatı ucundaki 

Badğis mıntıkasında kurdular. Kidara-KuĢanları bu topraklardan zorla sôküp atmıĢlardı. O yüzden 

onlar, bôlgede ônceki sülalelerin yani KuĢan soylu hanedenların varisleri Ģeklinde değil, istilacı güçler 

olarak kabul edildiler.63 Horasan‟ın ele geçiriliĢinden kırk elli yıl sonra Eftalitler, Gandara‟yı da Kidara-

KuĢanlardan aldılar.64 Firuz Eftalit hükümdarından yardım istediği zaman, kendisine Talekan‟da 

oturması emredilmiĢti.65 �yle anlaĢılıyor ki Talekan 457‟lerde Eftalit sınırları içinde bulunuyordu. C. 

Huart ise, Talekan‟ın Tirmiz‟le birlikte Firuz hükümdar olduktan sonra Eftalitlere verildiğini 

belirtmektedir.66 Bu davranıĢ, Eftalit yardımına karĢılık daha ônce yapılmıĢ olan anlaĢmanın bir 

gereği idi ve aynı anlaĢma ile Ceyhun‟un batısındaki VaĢgird de Eftalitlere terkedilmiĢti.67 Bu suretle 

Ceyhun‟un batısında Horasan‟ın doğu bôlümü, yani batıda Talekan‟dan doğuda Tirmiz‟e ve kuzeyde 

Firabr‟dan güneyde Bamiyan‟a kadar olan saha Eftalitlerin hakimiyetine geçmiĢ oluyordu. Eftalit 

baĢkenti Badğis ve hinterlandı emniyet altına alındı ve bu Ģehir, Sasanilere karĢı askeri üs haline 

getirildi.68 Eftalit orduları Sasanilere karĢı buradan harekete geçiyorlardı. 

Procopius‟a gôre, Eftalit-Sasani mücadelesi baĢladığı sırada Eftalitler Gorgo Ģehrinde 

oturuyorlardı.69 De Guignes, Gorgo‟nun Harizm‟de olabileceğini zannetmektedir.70 A. Cunnigham ise 

burayı Hazar Denizi‟nin güney doğusundaki Hyrkania‟nın baĢkenti Gürgan ile aynı yer kabul eder.71 

Eldeki bazı bilgilere gôre, Gorgo �in kaynaklarının Hua, yahut Hua-lo‟su idi ve bugünkü Gur 

mıntıkasına tekabül ediyordu.72 Bu durumda Eftalitlerin hakimiyet sahaları, bugünkü Herat da dahil 

olmak üzere Heri Rud (Herat Irmağı)‟a kadar yayılıyor, baĢka bir deyiĢle Horasan‟daki Eftalit-Sasani 

sınırını Herat ırmağı çiziyordu. 
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3. Maveraünnehir‟in Fethi 

Maveraünnehir‟deki Eftalit fütuhatı, Horasan ve bilhassa Belh‟in fethinden daha değiĢik bir 

mahiyet arzetmektedir. Eftalitler, Belh baĢta olmak üzere bütün Doğu Horasan‟ı yerleĢmek amacıyla 

fethettikleri halde, Maveraünnehir‟i vergi karĢılığı kaderiyle baĢbaĢa bırakmıĢ gôrünmektedirler.73 To-

pa Wei sarayına Su-t‟e‟den 435-473 ve Hsi-wan-chin‟den 473-509 yılları arasında onar elçilik heyeti 

gônderildiğine dikkati çeken K. Enoki, Maveraünnehir‟in Eftalitler tarafından fethi ile buradaki 

Kionit/Hyon hakimiyetinin son bulduğuna inanmaktadır. Ona gôre, bu fütuhat 467-473 yılları arasında 

„baĢlamıĢ ve 479‟da tamamlanmıĢtır.74 J. Harmatta, Eftalitlerin 466 yılında Soğdiana‟ya saldırdıklarını 

ve bôlgeyi Kidarit/Hyonların elinden aldıklarını sôylemektedir.75 Bununla birlikte R. Grousset daha 

erken bir tarih (440 yılı) vermekte ve fütuhatı Horasan‟ın fethinden ônceye yerleĢtirmektedir.76 

Halbuki Maveraünnehir, Horasan‟dan daha sonra fethedilmiĢ ve buradaki Wen (Un/Hun/Kionit) 

hakimiyeti son bularak Chao-wu prenslikleri ortaya çıkmıĢtır. 

4. Chao-wu Prenslikleri 

K‟ang-chü hanadanının mensup bulunduğu Chao-wu ailesi, hiç bir dıĢ baskı olmaksızın 

Maveraünnehir ve Horasan‟ın bir kısmını kendi aralarında paylaĢtılar. Bôylece Chao-wu sülalesine 

mensup dokuz prenslik ortaya çıkmıĢ oldu.77 Bu prenslikler Ģunlardı: 

1) K‟ang (K‟ang-kuo): T‟ang-shu‟ya gôre K‟ang, Sa-mo-chien yahut Hsi-wan-chin diye de 

bilinmekteydi. Merkezi Na-mi (ZerefĢan) ırmağının güneyinde olup, kuzeyinde Orta Ts‟ao, doğusunda 

Ts‟ao, güneyinde Shih ülkeleri vardı. Burası Chao-wu hanedanının merkezi olan Semerkand‟dı. Diğer 

sekiz prenslik ayrı idarelere sahip olmalarına rağmen Semerkand‟ı üstün ve kendileri için model kabul 

ediyorlardı.78 

2) Ts‟ao (Ts‟ao-kuo): Semerkand‟ın doğusunda bulunan Ts‟ao Prensliği, Doğu, Orta, Batı ve 

sadece Ts‟ao olmak üzere dôrde ayrılmıĢtı.79 T‟ang-shu sadece üç Ts‟ao prensliğinin varlığından sôz 

etmektedir: Orta Ts‟ao (Ch‟un Ts‟ao), Doğu Ts‟ao (Tung Ts‟ao) ve Batı Ts‟ao Hsi Ts‟ao). Doğu Ts‟ao, 

Ġslam kaynaklarının: UĢrusana‟sı, Orta Ts‟ao Kebudenkes‟i ve Batı Ts‟ao da ĠĢtihan‟ı ile aynı yer kabul 

edilmektedir.80 Semerkand ile Batı Ts‟ao arasında 100 li, Orta Ts‟ao arasında 50 li‟lik mesafeler 

vardı.81 Hsüan-tsang‟ın Semerkand‟ın kuzeyinde gôsterdiği Kie (Ki veya Ka)-pu-tan-na ülkesi, 

seyahatnameyi notlandıran Ģahıs tarafından Ts‟ao-kuo, yani Ts‟ao Krallığı Ģeklinde adlandırılmıĢtı. 

Muhtemelen bu adlandırma sadece Orta ve Batı Ts‟ao için geçerlidir.82 Orta ve Batı Ts‟ao‟nun 

herbirinin merkezi 4 li kare olup, onar binden fazla askere sahiptirler. Doğu Ts‟ao‟nun merkezi daha 

küçük (3 li kare) ve askerleri daha azdı.83 

3) Mi (Mi-kuo): Semerkand‟dan 100 li kadar uzaktaydı. Prensliğin merkezi Na-mi (ZerefĢan) 

ırmağının batısında yer almıĢtı. Burası da Ġslam kaynaklarının Maymurg‟u ile birleĢtirilmektedir. 

Merkezinin geniĢliği 3 li kare idi.84 

4) Shih (Shih-kuo): Hsüan-tsang‟a gôre, Semerkand‟dan 300‟li uzakta olup Ka-shuang-na diye 
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de adlandırılmaktaydı. Diğer kaynakların Ke-shih olarak isimlendirdikleri bu prenslik, KeĢ topraklarına 

tekabül ediyordu. Merkezi, ġehr-i Sebz ile aynı yerdi. Bu merkez 2‟li kare olup, 1.000 kadar askeri 

vardı.85 

5) Na-se-po (Na-se-po-kuo): Shih Prensliği‟nden 200 li batıdadır. Burası Ġslam kaynaklarının 

NahĢab‟ı ile aynı yer kabul edilmektedir. Zaten �ince adının NahĢab‟a tam bir benzerliği mevcuttur.86 

Arapların Nesef dedikleri yerdi.87 ġehre, XIV. yüzyılda KarĢi adı verildi.88 

6) Ho (Ho-kuo): Sui-shu‟da burası Na-mi (ZerefĢan) ırmağının bir kaç li güneyinde gôsterilmekte 

ve T‟ang-shu‟da eski K‟ang-chü toprağı Fu-mo ile birleĢtirilmektedir. Halbuki buranın Ġslam 

kaynaklarının KüĢani, yahut KüĢaniyesi olduğundan Ģüphe edilmemektedir.89 Hatta burası Yakut‟a 

gôre, Soğd Ģehirlerinin en kuzeyde olanı idi.90 Hsüan-tsang‟da K‟u-shuang-ni-ka olarak zikredilen Ho 

Prensliği, Ts‟ao Prensliği‟nden 150 li batıdaydı. Semerkand‟dan uzaklığı ise 300 li‟yi buluyordu. 

BaĢkentinin alanı 2 li kare olup, 1.000 askeri vardı. Prens, altından koyun tahtta otururdu.91 

7) An (An-kuo): Sui-shu, An‟ın, Han çağının An-hsi‟si olduğunu sôylerken, T‟ang-shu, buraya 

Pu-huo ya da Pu-ho denildiğini kaydetmektedir. Bu krallık batıda Wu-hu (Ceyhun) Irmağı ile 

sınırlanıyordu. Pu-ho, Ģüphesiz Ġslam kaynaklarının Buhara‟sıdır.92 Küçük An (Hsiao An) ve Büyük 

An (Ta An) olmak üzere iki An prensliği mevcuttu. Ho prensliğinden 200 li batıda bulunan Küçük An‟a 

Hsüan-tsang tarafından iĢaret edilmektedir ki seyahatnameye not düĢen Ģahıs buranın Doğu An 

(Tung An) olduğunu sôylemektedir.93 Ho-han, yani Küçük An yahut Doğu An prensliği Ġslam 

kaynaklarının Harganket‟i ile birleĢtirilmektedir.94 Küçük An Prensliği‟nin 400 li (T‟ang-shu‟ya gôre 

100 li) batısında yer alan asıl An veya Büyük An‟a, ilk Weiler zamanında Nu-mi deniliyordu. Bu isim 

Ġslam çağında Buhara‟nın merkezi Numigket‟e tekabül etmektedir.95 

8) Mu (Mu-kuo): Wu-hu (Ceyhun) ırmağının batısında, eski An-hsi sahasında bulunuyordu.96 

Prensliğin merkezi 3 li kare olup, 2.000 askeri vardı. Kuzeydoğudaki An Prensliği‟nden 500 li, batıdaki 

Sasani hükümet merkezinden 4.000 li uzaktaydı.97 BaĢkentinin çok küçük oluĢuna dikkati çeken J. 

Marquart, Mu‟nun tavsifinin Merv er-Rud‟u düĢündürdüğünü ifade etmektedir. Fakat An, yani Buhara 

ile Merv er-Rud arasındaki mesafe 500 li‟den fazla olduğu gibi, bu sıradaki siyasi durum da Mu‟nun 

Merv er-Rud olduğunu düĢünmeyi zorlaĢtırmaktadır. Bu sebeple K. Shiratori, Mu‟yu Amul ile aynı yer 

kabul etmektedir.98 

9) Wu-na-ho (Wu-na-ho-kuo): Mu Prensliği‟nden 200 li uzaklıkta, Wu-hu (Ceyhun) ırmağının 

batısında, eski An-hsi sahasındaydı.99 Merkezi oldukça küçüktü ve ancak bir kaç yüz askeri vardı. J. 

Marquart, Wu-na-ho‟yu Ġslam kaynaklarının Andhudu ile aynı yer kabul etmekte, fakat bu birleĢtirme 

K. Shiratori tarafından tasvip edilmemektedir.100 

Maveraünnehir‟de yerleĢmek niyetinde olmayan Eftalitler, Ģimdi bu küçük prensliklere 

üstünlüklerini kabul ettirebilmek için uğraĢıyorlardı. En sonunda buna muvaffak oldular. Eftalit 

hakimiyetini benimseyen Chao-wu prenslikleri vergi ôdeme karĢılığında, bulundukları bôlgede yine 

kendi reislerinin idaresinde kaldılar. Merkez kabul ettikleri Semerkand baĢta olmak üzere Eftalit 
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hükümdarından habersiz, yahut imtiyazlı olarak �in sarayına elçilik heyetleri gôndermeğe devam 

ettiler.101 

5. Horasan‟da Eftalit-Sasani  

Mücadelesi 

Firuz, tahta geçiĢi sırasında yardımlarını gôrdüğü Eftalitlere karĢı silaha sarılmakta gecikmedi. 

465 yılında, Eftalitlerin sınır kasabası Balaam‟ı ele geçirdi.102 Eğer Balaam, De Guignes‟nin 

zannettiği gibi Talekan idiyse, Sasanilerin Heri-Rud‟u aĢarak tekrar Horasan‟ın büyük bir bôlümüne 

hakim olduklarını kabul etmek gerekir. A. Christensen‟e gôre, Firuz‟un topraklarını ele geçirdiği 

topluluk, Kidara-KuĢanlardı ve onlar bu mağlubiyet üzerine Kandehar‟a çekilmiĢlerdi.103 

Sasani hükümdarı, 475 yılında ikinci defa sefer hazırlıklarına giriĢti. Hazar Denizi‟nin 

güneydoğusundaki Gürgan‟ı askeri merkez haline getirerek, bütün birliklerin burada toplanmasını 

emretti. Hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz büyük bir orduyu Horasan‟a sevketti. Eftalit hükümdarı 

da Badgis‟ten harekete geçti ve baĢarılı bir taktik sonucu Firuz‟u dôrt taraftan kuĢattı. Onun Gürgan ile 

temasını kesti.104 Hiç bir kurtuluĢ umudu kalmayan Firuz‟la alay edercesine, huzuruna gelip yere 

kapanmasını ve bir daha Eftalitlere karĢı savaĢmayacağına, aradaki sınırı geçmeyeceğine dair yemin 

etmesini istedi.105 Taberi ve Yakut gibi Ġslam müellifleri, benzer Ģartları ihtiva eden bir barıĢ 

anlaĢması ile Sasanilerin AhĢunvar‟a müracaat ettiklerini anlatmaktadır.106 Bu anlaĢma ile Firuz, oğlu 

Kavad‟ı Eftalit sarayına gôndermek zorunda kalmıĢtır.107 

Sasani gururuna indirilen bu ağır darbenin intikamını almak için Firuz, 484 yılında tekrar 

harekete geçti. Hyrkania‟da iken memleketin her tarafından askerler gelip ona katıldılar.108 Firuz‟un 

harekat üssü yine Gürgan idi. Firdevsi, Sasani ordusunun Merv‟den Amul‟a, oradan da Behram Gur 

zamanında sınır tespit edilen Firabr‟a ulaĢtığını, buna karĢılık, AhĢunvar‟ın ordusuyla Semerkand 

ônlerine geldiğini anlatmaktadır.109 Sasani Ģahının Eftalit toprakları içerisinde bir süre ilerlediğini 

biliyoruz. Fakat Sasanilere gôre çok doğuda ve Eftalitlerin de oldukça kuzeyinde bulunan bir yerin 

savaĢ alanı seçilmesi mümkün değildir. Sasani ordularının Bizans kaynağında zikredilen Gorgo‟ya 

doğru ilerlediğini, Eftalitlerin boĢalttıkları bu Ģehri ele geçirdikten sonra ileri harekata devam ettiklerini 

Procopius‟tan ôğrenmekteyiz.110 Mes‟udi de Firuz b. Yezdigerd‟in, AhĢunvar tarafından Horasan 

Ģehirlerinden Merv er-Rud‟da ôldürüldüğünü haber vermektedir.111 �yle anlaĢılıyor ki Firuz, 

doğrudan doğruya Eftalitlerin kraliyet merkezi üzerine yürümüĢ, savaĢ da Maveraünnehir‟de değil, 

Horasan‟da cereyan etmiĢtir.112 

Eftalit ileri gelenleri AhĢunvar‟ı, ônceki anlaĢma ile Sasanilere her Ģeyin bağlı olduğu elveriĢli bir 

zaman bırakmakla suçluyorlardı.113 Fakat AhĢunvar, plan gereğince Firuz‟u beklediği yere çekti ve 

mağlup etti. BaĢta Firuz olmak üzere bütün Sasani soyluları ve ordusu kılıçtan geçirildi. Güya bu 

hadiseyi haber alan Sasani komutanı Suhra, kalabalık bir ordu ile Ceyhun‟a doğru ilerlemiĢ ve 

Ġranlılardan alınan esirlerle ganimet malların iade olunmasını sağlamıĢtı.114 De Guignes de bu 

hikayeyi aynen kabul etmiĢ ve Ġslam kaynaklarının bildirdiklerinin dıĢına çıkamamıĢtır. Onun 
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anlattığına gôre, Suhra Merv‟e varınca Eftalit hükümdarını tehdit eden ve aĢağılayan bir mektup 

gôndermiĢ, onun cevabı üzerine Merv‟den harekete geçerek KuĢmihan‟a gelmiĢ, Ceyhun‟u geçerek 

Beykend ônlerinde Eftalitlerle savaĢa tutuĢmuĢtur.115 Gerçek olan Ģudur ki Ġran tarihçileri, kendi 

milletlerinin Ģerefini korumak için bu hikayeyi uydurmuĢlardır.116 

Eftalitler, zaferden sonra Ġran topraklarına girerek Merv er-Rud ve Herat Ģehirleri ile birlikte daha 

bir kaç eyaleti idareleri altına aldılar.117 Ġranlılar vergi ôdemek zorunda bırakıldıkları gibi, Firuz‟un 

oğlu Kavad‟ın Eftalit sarayında gôzetim altında tutulması halinin devam etmesine de ses 

çıkaramadılar. Bôylece, 464-485 yılları arasındaki Eftalit-Sasani savaĢları sonunda Ceyhun‟un 

güneyinde ve batısındaki pek çok Ģehir ve kasaba, bir daha Ġranlılara geçmemek üzere Türk toprakları 

haline geldi.118 

Firuz‟un ôlümünden sonra tahta kardeĢi BalaĢ geçirildi. Fakat Sasanilerin durumu oldukça kôtü 

idi. Firuz zamanında, bazı büyük ve bakımlı Ģehirler Eftalitlere terk olunmasına rağmen, onların 

baskıları azalmamıĢ, Ġran kôlelik bağından ve esaret zincirinden kurtulamamıĢtı. 484 savaĢında büyük 

komutanların ve devlet adamlarının yok oluĢları, ôte yandan Eftalitlere vergi ôdenmesinden doğan 

mali külfet, durumlarını daha da zorlaĢtırmaktaydı. Sasani tahtına Eftalitler nezdindeki Kubad‟ın 

seçilmesi, Eftalit baskısını azaltacak sanılıyordu.119 

6. Eftalitlerin Horasan‟da  

YerleĢmeleri 

Procopius, Firuz‟un ôlümünden sonra Eftalitlerin iki yıl bütün Ġran‟a hakim olduklarına iĢaret 

etmektedir ki bu, Türk nüfuzunun Ġran topraklarını kapsaması bakımından ônemlidir.120 Bu durumda 

Sasaniler, Eftalit ülkesine akın yapmak veya orayı istila etmek teĢebbüslerinden tamamen vazgeçmiĢ 

gôrünüyorlardı.121 Ġslam kaynakları, Kavad‟ın saltanatı sırasında zuhur eden Mazdek isyanı ile 

Kavad‟ın tahttan indirilip hapsedildiğini, hapisten kurtulduktan sonra Eftalit hükümdarından yardım 

alarak tekrar tahtını ele geçirdiğini anlatmaktadırlar. Bu yardıma karĢılık Kavad, Eftalitlere vergi 

ôdeyecek ve sınırlardaki ihtilaf konusu toprakları onlara terkedecekti.122 Dineveri‟de Sasaniyan, 

Firdevsi‟de �egani olarak geçen bôlge yahut Ģehir bu yardıma karĢılık Eftalitlere terkolunmuĢtu.123 

Halbuki Arapların Saganiyan olarak sôyledikleri �ağaniyan bôlgesi Eftalit-Ġran sınırında değil, çok 

daha doğuda, Güney Maveraünnehir‟de bulunuyordu. 

Sasani ġahı Kavad, kararlaĢtırılan vergiyi ôdeyebilmek için Konstantinopolis (Ġstanbul)‟dan borç 

para bulmağa çalıĢtı. Fakat Ġmparator Anastasius, ezeli düĢmanının isteğini geri çevirdi. Bu Ģekilde 

hareket etmekle o, bir yandan Sasanilerin Eftalitlerle düĢmanlıklarının devamından yarar umuyor, 

ôbür yandan da Kavad‟ın alacağı para ile kendisine karĢı ordular kurulması ihtimalini bertaraf etmek 

istiyordu.124 Talebinin reddedildiğini gôren Kavad, Bizans‟a savaĢ açtı. Bizans elindeki Armenia‟ya 

bir ordu gônderdi. Bu orduda Procopius‟un „Saberoi‟ dediği Sabir Türklerinden üç bin kiĢi 

bulunmaktaydı.125 
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Sasani-Bizans savaĢlarından istifade eden Eftalitler, bir an için bütün dikkatlerini doğuya 

çevirme imkanına kavuĢtular. 491 yılından sonra Kao-ch‟e Türkleri üzerine baĢlattıkları saldırılar, 

510‟da bir neticeye ulaĢtı. Kao-ch‟e hükümdarını ôldürüp oğlunu tutsak aldılar.126 Bôylece Eftalitler, 

doğuda KaraĢahr ve Turfan bôlgelerine hakim oldular.127 �te yandan Kavad, Hazar Kapısı‟ndan 

çeĢitli Türk boylarının saldırıya geçmesi üzerine Bizans imparatoru ile yedi yıl süreli bir barıĢ 

antlaĢması yaptı (505 veya 506). �ok geçmeden Eftalit-Sasani savaĢları yeniden baĢladı. 513 yılına 

kadar aralıklı olarak devam etti. Fakat bu hususta olayların ayrıntıları hakkında elde yeterli kaynaklar 

bulunmadığından taraflar arasında mevcut durumun muhafaza edildiği neticesine varılmaktadır.128 

Husrev AnuĢirvan (531-579) tahta geçtiği zaman, �in Hakanı ona bir mektup gôndererek 

Eftalitler aleyhine ittifak teklif etti.129 Firdevsi‟deki �in Hakanı, De Guignes‟nin zannettiği gibi Juan-

juan hükümdarı olmayıp, Batı Gôktürk Kağanı Ġstemi idi. Eftalitler, ônce doğudan gelen soydaĢları 

Gôktürklere Maveraünnehir‟deki hakimiyetlerini kaptıracaklar ve daha sonra da Horasan ellerinden 

çıkacaktır. Bu konuya aĢağıda temas edilecektir. 

Gôktürkler �ağında 

Maveraünnehir ve  

Horasan‟da Türkler 

A. Gôktürk Siyasetinin Esasları 

Orta Asya‟da, Gôktürkler ilk defa bir dünya devleti olarak ortaya çıktılar. Dünya siyasetinde 

birden fazla devletle aynı anda iliĢkiler kurmak, anlaĢma ve ittifaklar yapmak suretiyle de ağırlıklarını 

hissettirdiler. Bu zamana kadar Orta Asya‟da gôrülen ikili savaĢ-barıĢ münasebetlerinin yerini çok 

yônlü kuvvetler dengesi politikası aldı. Bu Türkler için yeni bir Ģey olup, ileri devlet anlayıĢlarının bir 

gereği ve gôrünümü idi. Gôktürk politikasının esasını Ģu Ģekilde ôzetlemek mümkündür: �nce Juan-

juanlara karĢı Batı Weileri ile anlaĢma yapmak, Juan-juanlar ortadan kaldırıldıktan sonra, Sasanileri 

kendi yanına çekerek Eftalitlere son vermek, Ġran‟a karĢı Bizans Ġmparatorluğu ile ittifak ve bundan 

çıkar sağlamak, nihayet her iki devlete üstünlüğünü kabul ettirebilmek için kuvvete baĢvurmak. Bu 

politika sırasıyla uygulama alanına konulacaktır. 

1. Gôktürk-Batı Wei AntlaĢması ve  

Juan-juanların YıkılıĢı 

VI. asrın ilk yarısında Orta Asya‟da iki büyük imparatorluk gôrülüyordu. Biri Yukarı Yulduz‟dan 

Merv‟e, BalkaĢ ve Aral gôllerinden Pencab‟a kadar hakimiyetlerini yaymıĢ olan Eftalitler, diğeri de 

Mançurya sınırlarından BalkaĢ‟a ve Orhun‟dan �in Seddi‟ne kadar olan sahayı ellerinde tutan Juan-

juanlardı. Her iki imparatorluk müttefik olup, kız alıp vermek suretiyle aralarında akrabalık da 

kurulmuĢtu.130 Kuzey �in‟i bir buçuk asır tek idare altında birleĢtiren To-pa Weiler, 534‟te 

parçalanarak Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldılar.131 To-palar baĢlangıçta Türk adet ve 
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geleneklerini de beraberlerinde getirmiĢlerdi. Bu yüzden Kuzey �in, �inliler tarafından hemen hemen 

boĢaltılmıĢtı. Onbinlerce �inli, Yang-tse‟yi geçerek güneye inmiĢ ve hatta Lo-yang‟ın devlet merkezi 

seçilmesi bu gôçü hızlandıran, bilginlerin bile güneye kaçmasını sağlayan bir etken olmuĢtur.132 

Buna rağmen, To-palar zamanla Türk ôzelliklerini yitirdiler. Ġsimler baĢta olmak üzere �in adetlerini, 

giyimlerini ve kurumlarını aynen kabullenmek zorunda kaldılar.133 550‟ye kadar tahtta tutulan Doğu 

Wei hükümdarı, bu tarihte yerini aslen �inli olan Kao Kang‟a bıraktı ve onun kurduğu “Ch‟i sülalesi” 

(550-577) iĢbaĢına geçti. To-palar batıda da aynı akıbete uğramaktan kurtulamadılar. Saray 

entrikaları, iç karıĢıklıklar ve katliamlar birbirini takip etti. Nihayet Batı Weilerinin yerini de “Chou 

Süla1esi” (557-580) aldı.134 

VI. yüzyılın ortalarında bütün Asya‟nın kaderini etkileyecek birinci derecede ônemli bir olay 

meydana geldi. Bumın, 520‟deki iç savaĢ yüzünden iyice zayıflamıĢ bulunan ve Tôles ayaklanmasını 

bastıramayacak duruma gelen Juan-juanlara ağır bir darbe indirdi.135 Juan-juanlar Orta Asya 

sahnesinden çekildiler. Gôktürk Kağanı bu baĢarıyı elde ederken Batı Weilerinin yardımını da 

almıĢtı.136 545 yılında Batı Weileri ilk elçilik heyetlerini Türklere gôndermiĢler, ertesi sene Gôktürk 

elçileri �in sarayına “kendi ülkelerinin ürünleri”ni takdim etmiĢlerdi. Bu, iki asır sürecek olan Gôktürk-

�in iliĢkilerinin barıĢla baĢlamıĢ olduğunu ifade etmektedir.137 

Juan-juanların ortadan kaldırılması ile Orta Asya‟da kuvvetler dengesi de değiĢti. Bir yandan 

Eftalitler, Juan-juanların yıkılmasıyla güçlü bir müttefikten mahrum kalırlarken, ôbür yanda �in‟de yeni 

kurulan Chou Sülalesi, Türklerle iyi geçinmek ve rakipleri Ch‟i Sülalesi‟ne karĢı onlarla ittifak yapmak 

Ģeklinde ôzetlenebilen bir siyaset takip etmeğe baĢladı.138 Fakat amacına ulaĢan her ittifakın 

yıkılmak akıbetinden kurtulamadığı gibi, Bumın‟ın Juan-juanları bertaraf etmek için �in‟le yapmıĢ 

olduğu anlaĢma da Gôktürkler bakımından değerini yitirmiĢti. Bu sebeple onlar, hem Chou ve hem de 

Ch‟i saraylarına elçilik heyetleri gôndermeği ihmal etmiyorlardı.139 Güneye karĢı denge siyaseti takip 

eden Gôktürk Kağanlığı, batıda fetihler peĢindeydi ve bunu gerçekleĢtirebilmek için yeni ittifaklar 

arıyordu. 

2. Batı Siyaseti ve �nemi 

“Adet bakımından �in Ġmparatorluğu, Gôktürk Kağanlığı ile aynı değildir. Gôktürkler �in 

topraklarını ele geçirseler bile orada yaĢayamazlar”dı.140 Bunca tecrübeden sonra Gôktürk 

Kağanı‟nın �in‟i istila etmek gibi bir düĢüncesi olamazdı. Nitekim Mete‟nin hatunu da �in‟i elde etmiĢ 

olsa dahi orayı idare edecek gücü kendinde bulamayacağını Hun hükümdarına sôylemiĢti.141 Türk 

To-palar �inlileĢerek eriyip gitmiĢlerdi. O halde �in‟e yaklaĢmak Türklük için tehlikeliydi. �in, uzaktaki 

milletleri kendine çekip iskan ettikten sonra kôtü Ģeyleri o zaman yapardı.142 Takip edilmesi gereken 

yol, hakimiyeti batıya yaymaktı. 

Bu yüzden Gôktürkler, dikkatlerini Türklerin yoğun olduğu sahalara çevirdiler. Bu saha batıya 

doğru lssık-kôl‟den itibaren �u, Talas vadileri ile Maveraünnehir ve Doğu Ġran‟a, güneyde Afganistan‟a 

kadar uzanıyordu. M.�. I. asırdan beri bu topraklar Türkler tarafından idare edilmekteydi. Gôktürklerin 
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ilgilendikleri sahalar bu kadarla bitmiyordu. Aynı zamanda Hazar Denizi ve Karadeniz‟in kuzeyindeki 

bugünkü Güney Rusya düzlükleri de bu siyasetin bir bôlümü olarak gôrünmektedir. AnlaĢılıyor ki 

Gôktürkler sadece Türklerin yaĢadıkları bôlgeleri ele geçirmek suretiyle “Türk Birliği”ni 

gerçekleĢtirmenin peĢinde idiler. 

Tarihi hadiseleri tek sebebe bağlamak doğru değildir. �oğu kere olayların birden fazla sebebe 

dayandığı bilinmektedir. Bu hakikat iledir ki batı, siyasi durumunun yanında, askeri ve ticari bakımdan 

da ônemli idi. Sonradan Gôktürk Kağanlığı‟nın belkemiğini teĢkil edecek ve “Batı Gôktürkleri” diye 

adlandırılacak olan On-Oklar. Altaylar‟ın batısı ile Seyhun arasındaki bôlgede yaĢıyorlardı.143 Verimli 

toprakların batıda oluĢu ve Ġpek Yolu‟nun bôlgeden geçmesi Gôktürklerin batı siyasetine ağırlık 

kazandırıyordu. Bütün bunların yanında, eski düĢmanları Juan-juanların müttefiki Eftalitlerle her halde 

bir hesapları olmalıydı. �te yandan Türk hükümdarlık anlayıĢı gereği Gôktürk kağanlarının fetihlerde 

bulunduklarını düĢünmek de mümkündür. �ünkü onlar, idare etme yetkisinin Tanrı tarafından 

kendilerine verildiğine inanıyorlardı.144 

Kısaca ifade etmek gerekirse, Gôktürkler doğuda ve güneyde yayılmanın olumsuz neticeler 

doğuracağını biliyorlardı. Batı ise Türklerle meskün olduğundan, kendilerini yabancı kabul 

etmeyecekler ve Gôktürkler eriyip yok olma tehlikesinden kurtulacaklardı. Bu da Türklük 

düĢüncesinden, Türk olarak yaĢamak mücadelesinden kaynaklandığı için fevkalade ônemli bir 

hadisedir. 

3. Eftalitlerle SavaĢ ve Eftalit  

Devleti‟nin Sükutu 

Gôktürk siyasetinin ikinci aĢaması, Sasanilerle ittifak yapıp Eftalitleri ortadan kaldırmaktı. Bu 

sebeple Ġstemi Kağan elçilerini Ġran Ģahı Husrev AnuĢirvan‟a yolladı. Ancak tehlikenin farkına varan ve 

bunun kendileri için doğuracağı sonuçları çok iyi hesaplayan Eftalitler, Gôktürk-Sasani ittifakını 

ônleyebilmek amacıyla Ġstemi Kağan‟ın elçilerini yakalayıp ôldürdüler.145 Bununla da yetinmeyip, Ch‟i 

Sülalesi ile Gôktürklere karĢı anlaĢma yapmak yolları aradılar.146 Bu haber Ġstemi Kağan‟a ulaĢınca, 

Sasani yardımını bek1emeden derhal ordusunu �aç (TaĢkent)‟tan harekete geçirdi.147 Olaylar o 

kadar hızlı cereyan etmiĢti ki Eftalitler �inlilerle anlaĢmaya muvaffak olamadıkları gibi, ordularını da 

seferber hale getiremediler. 

Gôktürk ordusu Buhara ônlerine gelinceye kadar hiç bir direnme ile karĢılaĢmadı ve savaĢ da 

olmadı. Taberi‟de V.r.z, Vezr, Firdevsi‟de Gatkar olarak geçen Eftalit hükümdarı,148 Gôktürk istilası 

baĢladıktan sonra bir ordu toplayabildi. Huttal ve Tirmizlilerden meydana gelen orduda Belh, Seknan, 

Amuy ve Zem‟den alınan paralı askerler de bulunuyordu.149 Bu ordu kuzeye doğru harekete geçirildi. 

Gerçekte ordunun merkez üssünden çok uzağa gitmesi ve Türklerle savaĢa tutuĢması askeri bir hata 

idi. �stelik Gôktürk birlikleri dip diri ve dinlenmiĢ bulunuyorlardı. Taberi‟yi kaynak olarak kullandıkları 

anlaĢılan De Guignes ve E. Bretschneider‟e gôre, iki ordu NahĢab yakınlarında karĢı karĢıya 

geldi.150 �ok Ģiddetli geçen çarpıĢmalardan sonra Eftalit ordusu yenilgiye uğradı ve dağıldı. 
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Hükümdarları da ôlenler arasında bulunuyordu. Kaçan askerlerin ve halkın çoğu Ġran topraklarına 

girdiler. Eftalit ileri gelenleri ôlen hükümdarlarının yerine AhĢunvar‟ın soyundan olan Feğani adında 

birini tahta geçirdiler.151 Menandros‟a gôre, bu olay 562 yılında vukubulmuĢtu.152 

4. Eftalit Topraklarının PaylaĢılması 

Eftalit Devleti‟nin Gôktürk-Sasani ittifakı sonucu yıkıldığı gôrüĢü ortaya atıldığından bu yana, 

hemen hemen bütün araĢtırıcılar, tenkide ihtiyaç dahi duymadan bu fikri benimsemiĢlerdir. Taberi, 

Mes‟udi, Dineveri ve Firdevsi‟de bu düĢünceyi destekler mahiyette kayıtlar bulunmamaktadır. Sadece 

Mukaddesi, eski geleneğin tesiri ile, “Firuz‟un intikamını almak için” AnuĢirvan‟ın Hakan‟a yardım 

ettiğini haber vermektedir.153 Bôyle bir antlaĢma, zannedildiği gibi baĢlangıçta değil, fakat Gôktürkler 

ve Sasaniler ele geçirebildikleri ôlçüde Eftalit topraklarına sahip olduktan sonra aradaki ortak sınırın 

ihlalini ônlemek için yapılmıĢtır. Ġstemi Kağan‟ın kuzeydoğudan Eftalitlere saldırıya geçtiğini ôğrenen 

Husrev AnuĢirvan, hiç vakit kaybetmeden Belh ve Toharistan taraflarına bir ordu gônderdi.154 

Eftalitlerin içerisinde bulundukları kôtü durumlarından istifade eden Sasani ordusu, R. Grousset‟ye 

gôre, Belh ve Kunduz‟a yani eski Hellenlerin Baktria‟sına doğru hızla yayıldı.155 Bu harekat sırasında 

Sasanilerin ele geçirdikleri yerleri Dineveri zikretmektedir. Ona gôre, Toharistan, Zabulistan, 

Kabulistan ve Sağaniyan Ġran topraklarına katılmıĢtır.156 Mes‟udi ise, AnuĢirvan‟ın Belh Nehri 

(Ceyhun)‟nin ôtesine geçtiğini ve Huttal sınırına kadar olan sahaya hakim olduğunu sôylemek 

suretiyle, Sasani istilasını daha geniĢ sahaya yayılmıĢ olarak gôstermektedir.157 

Fakat Sasanilerin Ceyhun‟u geçip, Maveraünnehir‟de fetihlerde bulunduklarını sôylemek 

oldukça zordur. Her ne kadar Ġslam tarihçileri, Ġran ġahının Türk Hükümdarından bunun, yani 

Eftalitlerden aldığı toprakların acısını çıkardığını sôylemekte iseler de bu, ihtimal dahilinde olmaktan 

çok uzaktır.158 Muhtemelen Sasaniler, eski Eftalit-Ġran sınırındaki Merv er-Rud ve Talekan gibi 

kasabaları almıĢlar ve Bizans kaynaklarından anlaĢıldığı üzere, sınırlarını doğuda Ceyhun nehrine 

kadar geniĢletmiĢıerdi.159 Bu sırada Batı Gôktürklerinin Buhara dahil, bütün Maveraünnehir‟e sahip 

bulunmaları, AnuĢirvan‟ın korkuya kapılmasına ve bütün dikkatini Türklerden yana çevirmesine sebep 

olmuĢtur. 

Bu hadiselerle ilgili olarak Ġslam kaynakları Gôktürk Kağanı‟nın adını da zikrederler. Onu, 

Sincibu Hakan diye isimlendirirler. Ġbn Hurdadbih‟e gôre, Sincibu Hakan sadece Türklerin büyük 

hükümdarlarına verilen unvandı. Ġkinci derecedekiler Tarhan, Nizek, Gurek vb. gibi unvanlar taĢımakta 

idiler.160 �in kaynakları her ne kadar Eftalitleri yenilgiye uğratan Kağan‟ın Mu-kan olduğunu 

sôylemekte iseler de161 Bizans kaynakları Silzibulos veya Dilzibulos adını vermek suretiyle Ġslam 

kaynaklarına yaklaĢmaktadırlar. Haussig‟e gôre bu, Sil yani Sir-Derya yabgusu demektir. �te yandan 

„Sir‟in sahip anlamına geldiği de sôylenmektedir.162 Ġstemi, merkezini Yulduz‟da kurduktan sonra Hsi-

mien Kağan, yani Batıya bakan Kağan unvanını almıĢtı.163 D. M. Dunlop, Ġslam kaynaklarındaki “�in 

Hakanı” ve Ermeni kaynağındaki “�enestan �epetukh” deyimlerinin bir baĢka Ģekli olarak gôrdüğü 

Sincibu‟nun, Sin yani �in ve cibu/cebu yani yabgu kelimelerinden meydana geldiğini ileri 

sürmektedir.164 Bu durumda Sincibu, �in yabgusu yahut �in kağanı demektir ki Gôktürk 
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hükümdarlarının Ġslam kaynaklarında bu Ģekilde adlandırıldıkları bilinmektedir. 

Sincibu Hakan, ġaĢ, Fergana, KeĢ ve Nesef‟i alarak Buhara‟ya ulaĢmıĢ bulunuyordu.165 Daha 

ônce Eftalitlere bağlı bulunan Soğdlar ve ôteki Maveraünnehir kavimleri onun idaresi altına 

girdiler.166 Eftalit yônetiminden memnun olmadıkları anlaĢılan Chao-wu hanedanı mensupları, savaĢ 

sırasında Gôktürklere yardımcı olmuĢlardı.167 Bu yüzden onlar, mahalli idareciler olarak durumlarını 

muhafaza ettiler. Belh ve Toharistan h�l� Eftalitlerin elinde bulunuyordu. Buraları Gôktürkler 

tarafından henüz alınabilmiĢ değildi ve aynı zamanda Sasanilerin de hakimiyeti sôz konusu değildir. 

�ünkü Hsüan-tsang‟ın seyahati sırasında bu topraklar Türklere aitti. Halbuki kaynaklarda, Türklerin 

bôlgeyi Sasanilerden aldıklarına dair bir kayıt bulunmamaktadır. 

Gôktürkler için bütün bu olumsuz vaziyete, baĢka bir ifade ile bir yandan Eftalit topraklarının 

tamamına sahip olamamaları, ôbür yandan güçlü Sasani komĢuluğuna rağmen, Seyhun ve Ceyhun 

ırmakları arasına hakim olmakla, Orta Asya‟daki toprakları iki kat geniĢlemiĢ oldu.168 562‟de Eftalit 

topraklarının paylaĢılması ile Ceyhun, Gôktürklerle Sasaniler arasında “yeĢil hat” (savaĢ sınırı) 

olmuĢtur.169 

5. Demir-Kapı 

Coğrafi mevkii itibariyle Semerkand ve Buhara‟dan Belh‟e giden yol üzerindeki Demir-Kapı, 

Gôktürk ordularının batıda ulaĢtıkları en son nokta olarak gôsterilmektedir.170 Fakat bu, 710-715 

yılları arasında, yani II. Gôktürk Kağanlığı çağında TürgiĢ Devleti‟nin itaat altına alınmasından sonra 

batıya yapılan bir seferi anlatmaktadır.171 Maamafih, Bumın ve Ġstemi Kağanlarla ilgili kitabe 

metninde “doğuda Kadırgan Ormanına kadar, batıda Demir-Kapı‟ya kadar kondurmuĢ. Ġkisi arasında 

pek teĢkilatsız Gôktürk ôylece oturuyormuĢ.”172 denilmektedir. Gôrülüyor ki burada bir 

“kondurma”dan sôz edilmektedir. Türkler kondurmak fiilini iskan etmek karĢılığında kullanırlardı.173 

Bumın ve Ġstemi Kağanlar Demir-Kapı‟ya kadar Gôktürk halkını yerleĢtirmiĢlerdir. Onların nereye 

kadar ordu sevkettiklerine dair kitabelerde açıklık yoktur. Demir-Kapı, her iki tarafında yüksek 

kayaların yer aldığı dar bir geçitti. Geçidin en dar yerinde de Gôktürklerin geçiĢine engel olmak için 

demirden kapılar yapılmıĢ, çanlar ve çıngıraklarla adeta bir alarm sistemi tesis edilmiĢti.174 Geçidin 

uzunluğu 3 km. olmasına rağmen geniĢliği sadece 10-18 m. kadardı. Gôktürklerin güneye doğru 

yayılmalarına bu ele geçirilemez sanılan geçit de engel olamamıĢtır. Zira Hsüan-tsang, Demir-Kapı‟yı 

geçtikten sonra Kunduz‟da Gôktürklere rastlamıĢtı.175 Ġstemi Kağan‟ın Eftalit Devleti‟ne ikinci ve 

sonuncu darbeyi indirmesi ile Gôktürklerin batı sınırları KeĢmir‟e kadar uzanmıĢtı.176 Demir-Kapı‟nın 

güneyinde ve batısındaki topraklar, Gôktürk hakimiyeti altındaydı. Fakat II. Gôktürk Kağanlığı çağında 

Türk orduları ancak Demir-Kapı‟ya kadar ulaĢabilmiĢlerdi. AnlaĢılıyor ki ĠlteriĢ‟in kurmuĢ olduğu devlet, 

batıdaki bütün Türklük bôlgelerini kapsamıyordu, baĢka bir ifade ile batıdaki hakimiyet sahası daha 

dardı. �ünkü bu bôlgeler artık Müslüman fatihlerin eline geçmiĢti. 

6. Gôktürk-Ġran BarıĢı 

Gôktürk elçilerinin Eftalitler tarafından ôldürülmeleri ve Eftalitlerin �inle ittifakını ônlemek 
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amacıyla Ġstemi Kağan‟ın hemen harekete geçmiĢ olması, Gôktürk-Ġran ittifakının kurulamamasına yol 

açmıĢtı. Buna rağmen AnuĢirvan, Eftalit topraklarından bazı parçalar koparmak için ordu gôndermiĢ 

ve kendisi de karargahını Gürgan‟da kurmuĢtu.177 Bazı Sasani ileri gelenleri geçmiĢte kendilerine 

çok zarar ziyan veren ve hükümdarları Firuz‟u katleden Eftalitlerin kôtü sonunu sevinçle karĢılarken, 

Kisra AnuĢirvan tehlikenin büyüklüğü karĢısında korkuya kapılmıĢtı. Doğuda Kadırgan dağlarından, 

batıda Ceyhun‟a kadar bütün Orta Asya‟yı kaplayan Gôktürk Kağanlığı‟nın heybetli gôlgesi Sasani 

Ġmparatorluğu‟nun üzerine düĢmüĢtü. Sasani Ģahı bu tehlikeyi uzaklaĢtırabilmek için Gürgan‟da 

bulunuyordu. 

�te yandan Ġstemi Kağan, Eftalit topraklarının taksimi Ģeklinden memnun değildi. Ġlk zaferden 

sonra ordusunu Semerkand‟da topladı178 ve Eftalit topraklarını tamamen ele geçirmek, Ġran‟a 

akınlarda bulunmak için hazırlıklara baĢladı. Fakat AnuĢirvan‟ın ordusuyla Gürgan‟da bulunduğunu 

ôğrenince ona bir mektup gônderip meseleyi barıĢ yoluyla halletmeğe çalıĢtı.179 Ġstemi Kağan‟ı bu 

Ģekilde davranmaya zorlayan sebep hiç Ģüphesiz Eftalitlerin tamamen bertaraf edilememiĢ olmasıdır. 

Eftalitlerin bir kısmı Ġran‟a sığınmıĢlardı. Kendi reislerinin idaresindeki asıl toplulukları ise, Arap 

fütuhatı sırasında bile mevcut bulundukları BadgiĢ ve Herat‟ı ellerinde tutuyorlardı.180 Bu da haklı 

olarak Ġstemi Kağan‟ı endiĢelendirmekte idi. 

Gôktürklerin barıĢa yanaĢmalarının bir diğer sebebi de AnuĢirvan‟ın, 562 yılında Bizans ile 

imzalamıĢ olduğu anlaĢmadır. Nitekim Bizans bu anlaĢma ile 532 den beri ôdemekte olduğu vergiyi 

arttırmak zorunda kaldığı gibi, hamle üstünlüğünü de kaybetmiĢ ve �n Asya‟da ikinci plana 

düĢmüĢtü.181 Eftalit meselesi tamamen halledilmeden, Bizans‟a karĢı üstünlüğünü kabul ettirmiĢ 

bulunan Sasanilerle kapıĢmak, askeri ve siyasi bakımdan tehlikeli sonuçlar doğurabilirdi. Ayrıca 563-

564‟lerde doğudan iyi haberler gelmiyordu. Choularla birleĢen Türkler, Ch‟ilere saldırmıĢlar, fakat 

müttefik orduları yenilgiye uğramıĢ ve Mukan Kağan geri çekilmek zorunda kalmıĢtı.182 ĠĢte bu gibi 

sebeplerle Ġstemi Kağan, çok sevdiği kızını Ġran sarayına yollamak suretiyle183 barıĢı korumağa 

çalıĢtı. Fakat çok geçmeden, 565 yılından sonra Gôktürkler, Eftalitlere ikinci ve sonuncu darbeyi 

indirdiler.184 Menandros‟un kaydına gôre, bu olay 568‟lere doğru vuku bulmuĢ ve Eftalitler tamamen 

ortadan kaldırılmıĢlardı.185 Bôylece daha ônce alınamayan Belh ve çevresi de Gôktürklerin 

hakimiyeti altına girdi.186 Gôktürkler, Eftalit meselesini kesin olarak hallettikleri bir sırada, Bizans 

tahtında da ônemli bir değiĢiklik oldu. Iustinianus (527-565)‟un ôlümü üzerine yerine genç Iustinus 

(565-578) geçti. Iustinus‟un Ġran‟a karĢı metin ve taviz vermeyen politikası, Gôktürklerin batıdaki 

emellerinin gerçekleĢmesi için uygun bir fırsattı. �te yandan Gôktürkler, fethedilen bazı sahalarda 

idareyi mahalli, yani Eftalit ve hatta KuĢan menĢeli sülalelere bırakmakta tereddüt gôstermediler.187 

Bu suretle Kağanlık içerisinde, merkezi otoriteye muhalif gruplar bırakılmak istenmemiĢtir. 

7. Gôktürk-Bizans AnlaĢması ve Ġttifakı 

Ġmparator Iustinus‟un Ġran‟a karĢı sert tavrı, sonraki yıllarda Bizans Devleti‟nin dıĢ siyaseti haline 

gelmiĢtir.188 Ancak bu, Bizans‟ın yeniden savaĢı gôze alması demekti. KomĢularının birbirleriyle olan 

iliĢkilerini yakından takip eden Ġstemi Kağan, siyasetinde bazı değiĢiklikler yapmayı gerekli gôrmüĢtür. 
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Bu değiĢikliğin askeri olduğu kadar siyasi ve ekonomik sebepleri de vardı. Gôktürklerin siyasi vaziyeti 

lehlerine çevirmeğe baĢlamaları üzerine Sasaniler de bazı tedbirlere baĢvurdular. �nce kuzeybatıdan, 

Gôktürklere bağlı kabilelerden gelebilecek akınlara karĢı AnuĢirvan, Yezdigerd (438-457) zamanında 

inĢasına baĢlanan suru tamamlattı.189 Hazar Denizi kıyısındaki Derbend ve Daryal geçitlerinde yeni 

istihkamlar kurdurttu.190 �lkeyi dôrt ispehbedliğe ayırarak bunlardan Horasan ve Azerbaycan 

ispehbedliklerini Türk akınlarını durdurmakla gôrevlendirdi.191 Firdevsi de sınırlara tayin edilen 

merzbanlar sayesinde Türk akınlarının sona erdiğini haber vermekte ve mübalağalı bir Ģekilde 

Ġranlıların Amuy‟dan �aç‟a kadar her tarafa hakim olduklarını sôylemektedir.192 Bütün bu tedbirlerin 

yanında AnuĢirvan, Chou hükümdarı Wu-ti‟nin desteğini sağlayabilmek için �in sarayına elçiler 

gôndermeği ihmal etmedi.193 Nitekim Gôktürk-Bizans iĢ birliği ona çok uzak gôrünmüyordu. 

Ġstemi Kağan, yukarıda da iĢaret edildiği gibi, Eftalitlerin yıkılıĢı üzerine Ġranlılara geçen Türklük 

sahaları ile yakından ilgilenmekteydi. Tıpkı Mete (Mao-tun) gibi, Asya‟da yaĢayan bütün Türkleri aynı 

bayrak altında toplamak onun baĢlıca amacı olmuĢtu. Bu sırada Bizans, batıdaki topraklarını 

kaybettiğinden, kuzey ve doğu sınırlarının korunması imparatorluk için hayati bir ônem taĢıyordu.194 

Aynı zamanda doğuya yapılan ihracat, ham ipeğe olan talebin çok altında bulunduğundan Bizans 

Solidilerinin Orta Asya‟ya ve bilhassa �in‟e akmasına sebep oluyordu.195 Asıl ônemlisi, �in ile 

yapılan ticaretin her zaman Ġran‟ın aracılığına ihtiyaç gôstermesi idi.196 

Ġstemi Kağan‟ın idaresi altında bulunan Soğdlar, doğu-batı ticaretinde aktif rol oynuyorlardı. 

Fakat aynı zamanda Ġran‟dan geçerken zor durumlarla karĢılaĢmakta idiler. AnuĢirvan, hem Bizans‟ı 

güç durumda bırakmak ve hem de Gôktürk ticaretini baltalamak amacıyla Soğdlu tacirlerden fazla 

geçiĢ ücreti talep ediyordu. Ġstemi Kağan, bu durumu düzeltmek için, Chao-wu hanedanına mensup 

Soğdlu tüccar Maniakh‟ı elçi olarak Ġran‟a gônderdi.197 Esasen ipek ticareti ve Bizans altınları onu 

pek fazla ilgilendirmiyordu. Onunki toprak ve hükümranlık davasıydı. Belh‟in batısındaki Herat 

ırmağına kadar olan saha, baĢka bir deyiĢle Doğu Horasan toprakları onun için çok daha ônemliydi. 

Sasanileri buradan ancak silah zoruyla çıkarmak mümkündü. Maniakh‟ın Ġran‟dan eli boĢ olarak 

geriye dônmesi ve daha sonra Ġstanbul‟a gônderilip orada bir anlaĢma sağlaması198 Ġstemi Kağan‟a 

bu imkanı verdi. Bôlgede yeniden Türk-Ġran mücadelelerinin baĢlaması kaçınılmaz bir hal almıĢtı. 

 

 

1 De Guignes 1923, II, s. 200. 

2 Macartney 1943-46, s. 271. 

3 Cunningham 1962, s. 111. 

4 Samolin 1957-58, s. 148. 

5 Enoki 1955a, s. 233. 



  1335 

6 Mc Govern 1939, s. 365. 

7 Frye 1966, s. 256; Harmatta 1969, s. 391. 

8 Ghirshman 1948, 5. ll. no: 3, fig. 7, ve no: 4, fig. 8. s. 12-13, no: 5, fig. 9. 

9 Enoki 1955a, s. 233. 

10 Samolin 1957-58, s. 148; Frye 1966, s. 255. 

11 Samolin 1957-58, s. 148. 

12 Harmatta 1969, s. 390. 

13 Nemeth 1982, s. 23-24. 

14 Cunningham 1962, s. 172-173. 

15 Harmatta 1969, s. 387. 

16 Enoki 1955a, s. 233; Maenchen-Helfen 1945, s. 79. 

17 Christensen 1345, s. 267. Hunlarda sol kolun üstünlüğü hakkında bkz. Shiratori 1930, s. 

1-77. 

18 Maenchen-Helfen 1944-45, s. 226 Enoki 1955b, s. 44. 

19 Hirth 1909, s. 43. 

20 Hirth 1909, s. 33; Maenchen-Helfen 1944-45, s. 226; Enoki 1955b, s. 44. 

21 Enoki 1955a, s. 233. 

22 Maenchen-Helfen 1944-45, s. 227. 

23 Enoki 1955a, s. 233-234; �gel 1948, 826. 

24 AkĢit 1970, s. 324. 

25 Taberi II 1879-1965, s. 863; Mes‟udi I 1966, s. 303; Gerdizi 1969, s. 28. 

26 De Guignes, II 1923, s. 200. 

27 Mes‟udi I 1966, s. 303. 

28 Mukaddesi III 1349/1971, s. 141. Kafkaslar‟dan Ġran‟a pek çok akın yapılmıĢtır. 395 Hun 

akınlarından sonra 516‟da Sabirler, daha sonra da Gôktürkler ve Hazarlar, hep Derbend 



  1336 

Demirkapısı‟nı geçerek Ġran‟a girmiĢlerdir. Fakat Ġslam kaynakları bütün bu akınları “Türkler”e 

malettiklerinden, Mukaddesi‟nin sôz ettiği olay hususiyle Hunlarla ilgili olmalıdır. 

29 Macartney 1943-46, s. 272.30 Firdevsi, s. 413; Mukaddesi III 1349/1971, s. 141. 

Firdevsi‟deki �in Hakanı tabirinden �in imparatoru, yani o çağda �in‟e hakim To-pa Wei hükümdarı 

anlaĢılmamalıdır. Firdevsi, onu baĢka bir yerde (s. 420) “�in Fağfuru” diye adlandırır ve �in 

Fağfuru‟nun, Ġran Ģahı ile hiç savaĢmadığını anlatır. Zaten �inlilerin bu tarihlerde Ġran sınırlarına 

ulaĢtıklarına dair bir kayıt da mevcut değildir. 

31 Mukaddesi III 1971, s. 141; Taberi. II 1879-1965, s. 863. 

32 Mc Govern 1939, s. 410. 

33 Firdevsi, s. 414. 

34 Gerdizi 1969, s. 28; Mc Govern 1939, s. 410. 

35 Mukaddesi III 1971, s. 141; Taberi II 1879-1965, s. 866. 

36 Taberi II 1879-1965, s. 866. Huart 1972, s. 129. 

37 Firdevsi, s. 414; Gerdizi 1969, s. 28. 

38 Taberi, II 1879-1965, s. 864. 

39 Firdevsi, s. 414. 

40 Taberi II 1879-1965, s. 865. 

41 Taberi II 1879-1965, s. 867. 

42 Firdevsi, s. 414. 

43 Taberi II 1879-1965, s. 864. 

44 Huart 1972, s. 129. 

45 Christensen 1345, s. 311-312. Ġran‟ın kuzeydoğudaki düĢmanları bu sıralarda kaynaklarda 

“501” yahut “�ôl” olarak adlandırılmaktadır. Ġstemi Kağan‟ın yuğunda “bôkli çôlig il”den gelenler de 

vardı. P. Aalto‟ya gôre, bununla Eftalitler kasdedilmektedir. Onlara Orta Farsçada �ôl denildiği gibi, 

Taberi de adlarının “güçlü, kuvvetli adam” anlamında olduğunu bildirmektedir. Türkçe Büke kelimesi, 

kahraman, pehlivan demekti ve bu da Eftalitlerin “bôkli çôlig il” diye tanımlanmasına uygundur (Aalto 

1971, s. 33). Procopius tarafından Tzour, Ermenice �ola, çog gibi isimlerin aslı Türkçe �ôl veya 

�or‟du. Arapçaya Sul olarak geçmiĢtir (Esin 1979, s. 33. Ġ. Kafesoğlu‟na gôre, “�ôl”, Eftalit Devleti‟ni 

teĢkil eden kabilelerden sadece birinin adıdır ve onlar Gürgan mıntıkasında oturmakta idiler 



  1337 

(Kafesoğlu 1977, s. 68). 

46 Gerdizi 1969, s. 28. 

47 Cunningham 1962, s. 173-174. 

48 Mc Govern 1939, s. 411. 

49 �gel 1948, s. 826. 

50 Samolin 1957-58, s. 149. 

51 Enoki 1955a, s. 237. 

52 Eberhard 1947, s. 166. 

53 Eberhard 1942, s. 100. 

54 Uighur 1965, s. 32. 

55 Konukçu 1973, s. 35. 

56 Hudud al-Alam 1970, s. 110. 

57 Konukçu 1973, s. 60. 

58 Eberhard 1940-42, s. 139. 

59 Mookerji 1969, s. 92-93. 

60 Macartney 1943-46, s. 268. 

61 Marquart 1901, s. 55. 

62 Taberi, II 1879-1965, 872. Olay hakkında Taberi‟nin tenkidi için bkz. Christensen 1345, s. 

313, n. 1. J. Marquart‟a gôre, Yezdigerd II‟nin ôlümü ile çıkan karıĢıklıklar sırasında Eftalitler henüz 

Ġran sınırlarına ulaĢamamıĢlardı (Marquart 1901, s. 57). 

63 Harmatta 1969, s. 394. 

64 Cunningham 1962, s. 187. 

65 Taberi II 1879-1965, s. 872; Konukçu 1973, s. 78. 

66 Huart 1972, s. 130. 

67 De Guignes II 1923, s. 202. 



  1338 

68 Sıdki 1326, s. 14. 

69 Procopius I, 3. 1967. 

70 De Guignes II 1923, s. 204. 

71 Cunningham 1962, s. 260. 

72 Enoki 1955a, s. 235. 

73 Mc Govern 1939, s. 408-409. 

74 Enoki 1955a, s. 234. 

75 Harmatta 1969, s. 394. 

76 Grousset 1970, s. 67. 

77 Marquart 1898, s. 58; Chavannes 1941, s. 134; Eberhard 1940-42, s. l48. 

78 Shiratori 1928, s. 107. 

79 Marquart 1898, s. 60-61; Shiratori 1928, s. 110. 

80 Marquart 1898, s. 60-61; Shiratori 1928, s. 110-111. 

81 Chavannes 1941, s. 134. Ġbn Havkal‟ın verdiği uzaklık da aĢağı yukarı buna yakındır. Ona 

gôre Semerkand-ĠĢtihan arası yedi, Semerkand-Kebudenkes arası iki fersahtır (Ġbn Havkal 1967, s. 

245). 

82 Watters 1961, s. 96. 

83 Eberhard 1940-42, s. 149-150. 

84 Chavannes 1941, s. 133; Watters 1961, s. 96; De Guignes II 1923, s. 115; Marquart 1898, 

s. 59; Shiratori 1928, s. 110; Eberhard 1940-42, s. 149-150. 

85 �in kaynaklarında iki Shih-kuo, yani Shih ülkesi veya devleti gôrülmektedir. Bunlardan 

KeĢ‟e tekabül edeni Chao-wu grubuna mensuptu. Diğer Shih-kuo ise TaĢkent‟e karĢılıktı. Fakat Chao-

wu ailesine mensup olup o1madıkları bilinmemektedir (Shiratori 1928, s. 131; Eberhard 1940-42, s. 

149). 

86 De Guignes I 1923, s. 116; Marquart 1898, s. 63; Shiratori 1928, s. 125; Bretschneider II 

1967, s. 61. 

87 Ebu‟I-Fida 1349, s. 567. 



  1339 

88 Bartho1d 1968, s. 136. KarĢı adı için bkz. Poppe 1955, s. 40. Orta Türkçede „karĢı‟, saray 

anlamına gelmektedir. 

89 De Guignes I 1923, s. 117; Marquart 1898, s. 59; Shiratori 1928, s. 113-114; Watters 

1961, s. 97. 

90 Yakut IV1955-57, s. 462. 

91 De Guignes I 1923, s. 118; Watters 1961, s. 97; Shiratori 1928, s. 113. 

92 Shiratori 1928, s. 117. 

93 Watters 1961, s. 98. 

94 Marquart 1898, s. 61-62. 

95 De Guignes I 1923, s. 118; Marquart 1898, s, 62. 

96 Eberhard 1940-42, s. 148. 

97 Marquart 1898, s. 64; Shiratori 1928, s. 121. 

98 Shiratori 1928, s. 121-122. 

99 Shiratori 1928, s. l20-121; Eberhard 1940-42, s. 150. 

100 Marquart 1898, s. 64-65; Shiratori 1928, s. 122. 

101 Enoki 1955a, s. 234. 

102 Konukçu 1973, s. 79. 

103 Christensen 1345, s. 316. 

104 Sıdki 1326, s. 16. 

105 Procopius I, 3. 1967. 

106 Taberi II 1879-1965, s. 875-876; Yakut, II 1955-57, s. 351. Ġslam kaynaklarında AhĢunvar, 

AhĢunvan, HoĢnuvaz ve Soğd metinlerinde KhĢevan Ģekillerinde geçen bu adın Aksungur olabileceği 

hak. bkz. Konukçu 1973, s. 67. Aynı Ģahsı Theophanes, Ephthalanus ve Priskos Kunchas diye 

yazmaktadırlar (Sıdki 1326, s. 12). 

107 Christensen 1345, s. 316. 

108 Langlois l864, s. 344. 



  1340 

109 Firdevsi, s. 425. 

110 Procopius I, 3. 1967. 

111 Mes‟udi I 1966, s. 306. 

112 Eftalitlerin kraliyet merkezi Badgis, ikinci baĢkentleri de Belh idi. Hükümdar Badgis‟te, 

devlet daireleri Belh‟de bulunuyordu (Chavannes 1941, s. 224). 

113 Procopius I, 3. 1967. 

114 Firdevsi, s. 425-427; Taberi II 1879-1965, s. 877; Huart 1972, s. 131. 

115 De Guignes II 1923, s. 208. 

116 Christensen 1345, s. 319. 

117 Christensen 1345, s. 317.118 Cunningham 1962, s, 174. 

119 Christensen 1345, s. 318. 

120 Procopius 1, 4. 1967. KarĢ. Mc Govern 1939, s. 413. 

121 Mc Govern 1939, s. 413. 

122 Christensen 1345, s. 374; Firdevsi, s. 429. 

123 Dineveri 1960, s. 66; Firdevsi, s. 429. 

124 Procopius 1, 7. 1967; Huart 1972, s. 132. 

125 Procopius I, 15. 1967. Ġlk defa 463 yıllarında Priskos‟un bir kaydında gôrülen Sabirler, 

Avar baskısı sonucu Turfan bôlgesinden batıya gôç etmiĢlerdir. Bkz. BaĢtav 194l, 558. 

126 �gel 1948, s. 826. 

127 Enoki 1955a, s. 235. 

128 Mc Govern 1939, s. 414. 

129 Firdevsi, s. 434. 

130 Grousset 1970a, s. 80. 

131 Grousset 1970b, s. 117. 

132 Hookham 1972, s. 135. 



  1341 

133 Goodrich 1963, s. 97. 

134 Eberhard 1947. s. 170 ve 174. 

135 Grousset 1970a, s. 81. 

136 Ecsedi 1968, s. 133. 

137 Ecsedi 1968, s. 132. 

138 Eberhard 1947, s. 174. 

139 Ġzgi 1978, s. 98. 

140 Ġzgi 1978, s. 100. 

141 �gel I 1981, s. 406. 

142 Ergin 1970, s. 2. 

143 Kafesoğlu 1977, s. 77. 

144 Donuk 1979-l980, s. 55. 

145 Firdevsi, s. 410; De Guignes II 1923, s. 210. 

146 Chavannes 1941, s. 227. 

147 Firdevsi, s. 450. 

148 Taberi II 1879-1965, s. 895; Firdevsi, s. 450. 

149 Firdevsi, s. 452. 

150 De Guignes II 1923, s. 210; Bretschneider II 1967, s. 61. 

151 Firdevsi, s. 451. 

152 Chavannes 1941, s. 226. 

153 Mukaddesi III 1971, s. 145. 

154 Wdengren 1952, s. 70. 

155 Grousset 1970a, s. 82. 

156 Dineveri 1960, s. 68. 



  1342 

157 Mes‟udi I 1966, s. 309. 

158 Chavannes 1941, s. 229. 

159 Wdengren 1952, s. 70-71. 

160 Ġbn Hurdadbih 1889, s. 40-41. 

161 Chavannes 1941, s. 227, n. 1. 

162 Griagnaschi 1972, s. 239-240, n. 41. 

163 Mori 1967, s. 10. 

164 Dunlop 1967, s. 32. 

165 Dineveri 1960, s. 68. 

166 Parker 1924, s139. 

167 Huart 1972, s. 133. 

168 Legg 1971, s. 155. 

169 Chavannes 1941, s. 229. 

170 Kurat 1952, s. 13. 

171 Barthold 1975, s. 51. 

172 Ergin 1970, s. 4. 

173 �gel 1979, S. 83. 

174 Ligeti 1970, I, s. 116. Ġslam kaynaklarında Bab ül-Hadîd ve D�r-ı Ahenîn olarak zikredilen 

Demir-Kapı, T‟ang Sülalesi ve daha sonraki devirlerde �inliler tarafından T‟ieh-men-kuan olarak 

adlandırılmakta idi (Barthold 1993, s. 522; Watters 1961, s. 102). ġüphesiz bu isimler, Orhun 

Kitabeleri‟ndeki Demir-Kapı‟nın Arapça, Farsça ve �ince tercümelerinden baĢka bir Ģey değildi. 

175 Ligeti I 1970, s. 117. 

176 �gel 1979, s. 83. 

177 Firdevsi, s. 451. 

178 De Guignes II 1923, s. 210. 



  1343 

179 Firdevsi, s. 450-451. 

180 Uighur 1965, s. 33. 

181 Ostrogorsky 1978, s. 66. 

182 Ecsedi 1968, s. 134. 

183 Taberi II 1879-1965, s. 988; Mes‟udi II 1966, s. 307; Gerdizi 1969, s. 32; Mukaddesi III 

1971, s. 145. 

184 Mc Govern 1939, s. 418. 

185 Chavannes 1941, s. 226. 

186 Rasonyi 1971, s. 96. 

187 Belenitsky 1969, s. 112. 

188 Ostrogorsky 1981, s. 73. 

189 Gerdizi 1969, s. 310; Mukaddesi III 1971, s. 145. 

190 Christensen 1345, s. 369. 

191 Taberi II 18791965, s. 894; Dineveri 1960, s. 67. 

192 Firdevsi, s. 455. 

193 De Guignes II 1923, s. 293. 

194 Bynes-Mass 1969. 

195 Bizans paralarının Orta Asya‟da yayılıĢı hakkında bkz. Koenig 1982, s. 90-102. 

196 Ostrogorsky 1981, s. 68. 

197 Grousset 1970a, s. 83; Kafesoğlu 1977, s. 8l. 

198 Grousset 1970a, s. 83; Kafesağlu 1977, s. 8l-82.  

 

AALTO, P. 1971, “Iranian Contacts of the Turks in Pre-Islamic Times”, Studia Turcica, s. 29-37. 

AKġĠT, O. 1976, Roma Ġmparatorluk Tarihi (M. �. 27-M. S. 192), Ġstanbul. 



  1344 

AKġĠT, O. 1970, Roma Ġmparatorluk Tarihi (M. S. 193-395), Ġstanbu1. 

BARTHOLD, W. 1968, Turkestan down to the Mongol lnvasion, Transl. by W. Minorsky, Third 

Edition, London. 

BARTHOLD, W. 1975, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Yayına Hazırlayanlar: Dr. K. 

YaĢar Kopraman, Dr. A. Ġsmail Aka, Ġstanbul. 

BARTHOLD, W. 1993, “Demir-Kapı”, ĠA, c. III, Ġstanbul, s. 522-523. 

BAġTAV, ġ., “Sabir Türkleri”, Belleten, V/I (194l). 

BELENITSKY, A. 1969, The Ancient Civilization of Central Asia, Translated from Russian by J. 

Hogarth, London. 

BRETSCHNEIDER, M. D. E. 1967, Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources, c. I-II, 

London (Reprinted). 

BYNES N. H. and MOSS H. St. L. B. 1969 (Edıts), Byzantium, Oxford Paperback, Oxford 

University Press. 

CHAVANNES, E. 1941, Documents sur les Tou-kiues (Turks) Occidentaux et notes 

additionelles, Paris. 

CHRISTENSEN, A. 1345, Ġran der Zeman-ı Sasaniyan, Terc. ReĢid Yasemi, Teheran. 

CUNNINGHAM, A. 1962, Later Indo-Scythians, Ed. A. K. Narain, Varanasi. 

DE GUĠGNES, J. 1923, Hunların, Türklerin Moğolların ve Daha Sair Garbi Tatarların Tarih-i 

Umumisi, Mütercim: Hüseyin Cahid, c. I-II, Ġstanbul. 

DĠNEVERĠ, Ebu Hanife Ahmed b. Davud 1960, El-Ahbar ut-Tıval, Kahire. 

DONUK, A. 1979-1980, “Türk Devletinde Hakimiyet AnlayıĢı”, TED, X-XI, s. 29-56. 

DUNLOP, D. M. 1967, The History of the Jewish Khazars, Princeton. 

EBERHARD, W. 1940-42, “�in Kaynaklarına Gôre Orta ve Garbi Asya Halklarının Medeniyeti”, 

T. M., VII-VIII/1, s. 125-191. 

EBERHARD, W. 1942, �in‟in ġimal KomĢuları, �eviren: Nimet Ulutuğ, Ankara. 

EBERHARD, W. 1947, �in Tarihi, Ankara. 

EBU‟L-FĠDA Melik ul-Müeyyed Ġmad üd-Din Ġsmail 1349, Takvim ul-Buldan, Farsça Terc. Abd ul-

Muhammed Ayeti, Teheran. 



  1345 

ECSEDI, H. 1968, “Trade-and-War Relations between the Turks and China in the Second Half 

of the 6th Century”, AOH, XXI, s. 131-149. 

ENOKI, K. 1955a, “The Origin of the White Huns or Hephthalites”, EW, VI, s. 231-237. 

ENOKI, K. 1955b, “Sogdiana and the Hun”, CAJ, I, s. 43-62. 

ENOKI, K. 1959, “On the Nationality of the Ephthalites”, MRDTB, XVIII, s. 15-23. 

ERGĠN, M. 1970, Orhun Abideleri, Ġstanbul. 

ESĠN, E. 1979, “Suliler” Ġslam ile KarĢılaĢan Ġlk Türkler. “Sul” (�ôl? �or?) Boylarından, 

Selçuklulara Kadar Hazar Denizi Kıyılarındaki Oğuzlara Dair”, ĠTED, VII/3-4, s. 31-84. 

FĠRDEVSĠ, Hakim Ebu‟l-Kasım, ġah-Name, �ab-ı Pencum, Teheran, ?. 

FRYE R. N. 1966, The Heritage of Persia, London. 

GERDĠZĠ Ebu Said ibn Mahmud 1347/1969, Zeyn ul-Ahbar, Notlarla birlikte NeĢreden: Abd ul-

Hayy Habibi, Teheran. 

GHIRSHMAN, R. 1948, Les Chionites-Hephthalites, MDAFA, XIII. Institute Françoise 

d‟Archéologie Oriental, Le Cairo. 

GOODRICH L. C. 1963, A Short History of the Chinese People, Fourth Edition, New York. 

GRIAGNASCHI, M. 1972, “Sabirler, Hazarlar ve Gôktürkler”, VII. Türk Tarih Kongresi (25-29 

Eylül 1970), Ankara, s. 230-250. 

GROUSSET, R. 1970a, The Empire of the Steppes, a History of Central Asia, Transl. by N. 

Walford, New Jersey. 

GROUSSET, R. 1970b, The Rise and Splendour of the Chinese Empire, Transl. by A. Watson-

Gandy and T. Gordon, Los Angeles. 

HARMATTA J. 1969, “Late Bactrian Inscription”, AAH, XVII/3-4, s. 380-414. 

HERODOTOS 1973, Herodot Tarihi, Türkçesi Müntekim �kmen, Ġstanbul. 

HIRTH F. 1909, “Mr. Kingsmill and the Hun”, JAOS, XXX, s. 32-45. 

HOOKHAM, H. 1972, A Short History of China, New York. 

HUART C. 1972, Ancient Persia and Iranian Civilization, Transl. by M. R. Dobie, London. 

Hudud al-Alam 1970, “The Regions of the World”, A Persian Geography 372/982, Transl. and 



  1346 

Expl. by V. Minorsky, London. 

ĠBN HAVKAL Ebu‟l-Kasım 1345/1967, Suret ul-Arz, Farsça Terc. Cafer ġi‟ar, Teheran. 

ĠBH HURDADBĠH Ebul-Kasım Ubeyd ul-Lah ibn Abd ul-Lah l889, Kitab ul-Mesa1ik vel-Memalik, 

Ed. M. J. De Goeje, E. J. Brill. 

ĠSTAHRĠ Ebu Ġshak Ġbrahim b. Muhammed el-Farisi 1870, Kitab ul Mesalik vel-Memalik, Ed. M. 

De Goeje, Leiden. 

ĠZGĠ �. 1978, “XI. Yüzyıla Kadar Orta Asya Devletlerinin �in‟le yaptığı Ticari Münasebetler”, 

TED, IX, s. 87-106. 

KAFESOĞLU, Ġ. 1977, Türk Milli Kültürü, Ankara. 

KOENIG, G. G. 1982, “Frühbyzantinische und Sassanidische Münzen in China”, Bonn, s. 90-

108. 

KONUK�U E. 1973, KuĢan ve Akhunlar Tarihi, Ankara. 

KURAT A. N. 1952, “Gôk-Türk Kağanlığı”, DTCFD, X/1-2, s. 1-56. 

LANGLOIS V. 1864, Collections des Historiens, Paris. 

LEGG S. 1971, The Heartland, New York. 

LIGETI L. 1970, Bilinmeyen Ġç-Asya, �eviren: Sadrettin Karatay, Ġstanbul. 

MACARTNEY C. A. 1943-46, “On the Greek Sources for the History of Turks”. BSOAS, XI, s. 

266-275. 

MAENCHEN-HELFEN O. 1944-45, “Huns and Hun”, Byzantion, XVII, s. 222-251. 

MAENCHEN-HELFEN O. 1945, “The Yüeçi Prob1em Re-examined”, JAOS, XV, s. 71-81. 

MARQUART J. 1898, Die Chronologie der Alttürkischen Inschriften, Leipzig. 

MARQUART J. 1901, Eransahr. nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac‟i, Berlin. 

MARQUART J. 1946, “Die Sogdiana des Ptolemaios”, Orientalia, XV, s. 123-149. 286-323. 

Mc GOVERN W. M. 1939, The Early Empires of Central Asia, North Carolina. 

MES‟UDĠ Ebu Ġshak Ali b. Hüseyin 1966, Muruc uz-Zeheb ve Me‟adin ul-Cevher, I-II c. Beyrut. 

MES‟UDĠ Ebu Ġshak Ali b. Hüseyin 1357/1938, Kitab ut-Tenbih ve‟l-ĠĢraf, Tashih: A. Ġsmail es-



  1347 

Savi, Kahire. 

MOOKERJI R. 1969, The Gupta Empire, Varanasi. 

MORI M. 1967, Historical Studies of the Ancient Turkish Peoples, I, Tokyo. 

MUKADDESĠ Mutahhar b. Tahir 1349/1971, AferineĢ ve‟t-Tarih, Farsça Terc. M. Rıza ġefii, 

Teheran, VI c. 

MUKADDESĠ Mutahhar b. Tahir 1906, Ahsen ut-Tekasim fi Ma‟rifet il-Ekalim, Ed. M. J. De 

Goeje, Leiden. 

NEMETH G. 1982, Attila ve Hunları, Terc. ġerif BaĢtav, Ankara. 

OSTROGORSKY G. 1981, Bizans Devleti Tarihi, Türkçeye �evr. Fikret IĢıltan, Ankara. 

�GEL B. 1948, “Ġlk Tôles Boyları, Uygur, Ting-ling ve Kao-ch‟eler”, Belleten, XII/48, s. 795-833. 

�GEL B. 1979, Türk Kültürünün GeliĢme �ağları, 2. Baskı, Ankara. 

�GEL B. 1981, Büyük Hun Ġmparatorluğu Tarihi, I-II, Ankara. 

PARKER E. H. 1924, A Thousand Years of the Tartars, Second Edition, London. 

POPPE N. 1955, “Turkic Loan Words in the MiddIe Mongolian”, CAJ, I. s. 36-42. 

PROCOPIUS 1967, History of the Wars. Secret History and Buildings, Transl. by Averil 

Cameron, New York. 

RASONYĠ L. 1971, Tarihte Türklük, Ankara. 

SAMOLIN W. 1956, “A Note on the Kidara and the Kidarites”, CAJ, II, s. 295-297. 

SAMOLIN W. 1957-58”, Hun, Hun, Turk”, CAJ, III, s. 143-150. 

SHIRATORI K. 1928, “A Study on Su-t‟e, or Sogdiana”, MRDTB, II, s. 81-145. 

SHIRATORI K. 1930, “On the Territory of the Hun Prince Hsiu t‟u Wang”, MRDTB, V, s. 1-77. 

SIDKĠ M. Osman 1326, Yeftaliyan, Kabil. 

TABERĠ Ebu Ca‟fer Muhammed ibn Cerir 1879-1965, Tarih ur-Rusul ve‟l-Muluk, Ed. M. J. De 

Goeje, XIII c. Brill. 

UIGHUR M. R. 1965, The Original Home of the Tukharians, Karachi. 

WATTERS T. 1961, On Yuan Chwang‟s Travel in India (629-645 A, D.), First Indian Edition, 



  1348 

Delhi. 

WDENGREN G. 1952, “Xosrau Anosurvan, les Hephtalites et les peuples turcs”, Orientalia 

Suecana, I/1-2, s. 69-84. 

YAKUT EL-HAMAVĠ ġihab ud-Din Ebu Abd il-Lah 1955-1957, Mu‟cem ul-Buldan, V. c. Beyrut. 

 

 

 

 

Akhunluların Kalıntısı Olarak Kalaçlar (Halaçlar) / Prof. Dr. Enver Konukcu 
[s.845-849] 

Atatürk �niversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

Akhunlar, ortaçağın büyük devletlerinden biriydi. V. ve VI. yüzyıllarla sınırlanan tarihlerde, 

Türkistan, Maveraünnehir, Doğu Ġran, Afganistan ve Hindistan‟ın kuzeyinde geniĢ bir arazi üzerinde, 

siyasi, askeri, kültür ve medeniyet alanındaki izleri ile gôze çarptılar. Sasaniler ve Hindu mahalli 

devletleri ile komĢu olduklarından, onlarla bir asır boyu münasebetlerde bulundular. �nceleri 

“mleccha” diye Hint kaynaklarına geçtiler. Zamanla birbirlerini yakından tanıdıklarında kaynakların 

onlara “huana” ismini verdikleri gôrülmüĢtür. Sasaniler ise sonraki kaynaklarda takip edildiği üzere 

Akhunlara Haytal/Hebtal demiĢlerdir. VI. yy. ortalarından sonra, Sasaniler ve Gôktürkler aralarında bir 

anlaĢma yaparak Akhunlara karĢı birlikte hareket ettiler. ĠĢte bu sebepten dolayı Akhunlar iki blok 

arasında istenilen dayanıĢmayı gôsteremedi. �lke toprakları iki devlet arasında paylaĢtırıldı. 

ĠranlılaĢma daha çok Ceyhun nehri ve Horasan taraflarında gôrüldü. Gôktürkler ise aynı kôkten 

gelmenin avantajı ile Akhun yônetimi dıĢında, diğer unsurları da bünyesine teba‟a olarak kabul etti. 

Hindistan‟da ise hissedilir bir asimilasyon gôze çarpmaktadır. Oradaki Akhun varlığı bu Ģekilde eriyip 

gitti. Ama geriye sadece bazı coğrafi isimler miras olarak kalmıĢtır.1 

Akhunların Ceyhun nehri güneyinde Toharistan mıntıkasında, Huttal, Bamiyan ve K�bil 

çevresinde hatta Sicistan‟da ahali olarak bazı küçük beyliklerin emrinde bulundukları kaynaklarca 

zikredilmektedir. 

1.YıkılıĢ Sonrası Durum 

TürkĢahı / K�bilĢahı, Nizek 

Tarhan, HinduĢahiler 
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Taberi, Belazuri ve onlardan nakillerde bulunan diğer tarihlerde, bu siyasi kuruluĢların 

Toharistan, Sicistan, Bamiyan, Huttal ve K�bil‟de, bağımsız halde yaĢadıkları, daha çok kendi 

kabilelerine ve idareci ailelerine dayandıkları, Tarkan, Yabgu ġah vb. unvanlara sahip kimselerce 

yônetildikleri gôze çarpmaktadır. ġah/ġaho dıĢında iki unvanda Türk geleneğinin devam ettirilmesi 

yônünde değerlendirilebilir. Tarhan Nizek, Cebbuye (Yabgu) ve Huttal-Ģah, Kabul / K�bil Ģah ôrnekleri 

verilebilir.2 

Akhunların yıkılıĢından sonrada Sasaniler de pek uzun bir saltanat süremediler. Zira 

Arabistan‟da ortaya çıkan Ġslamiyet‟in yayılma alanında Ġran‟da bulunuyordu. III. Yezdegerd, halife 

orduları karĢısında sürekli baĢarısız oldu. Sonunda Nizek Tarhan‟dan yardım istedi. 

Taberi, Belazuri, Ġbn el-Esir, Horasan, Mavera ün-nehr ve Toharistan‟daki Ġslam fetihlerinde 

Tarhan Nizek‟ten sık sık bahsederler. Tarhan Nizek „in Kuteybe b. Müslim tarafından yakalanarak 

idam edildiği de aynı kaynaklar tarafından bildirilmektedir. 

Kuteybe b. Müslim, daha sonra Seyhun ôtesinde yeni fetihlere giriĢti. Emevilerin Horasan valileri 

de aynı siyaseti devam ettirmiĢlerdir. Nasr b. Seyyar zamanında bile Ġslamlara karĢı milli direniĢ 

devam ettirilmiĢtir.3 

Tarhan Nizek ve Kuteybe b. Müslim‟den ônce, Akhun ve Gôktürk dünyasına ait izlenimleri ile 

tanınan Budist hacılardan Hsüan Tsang‟ın notları son derece ilgi çekicidir. Ayrıca �in dünyasına, 

batıdan, Mavera ün-nehr‟den, Toharistan‟dan, Afganistan ve Hindistan‟dan bilgiler daha ônceleri de 

Fa-hien ile Sung yung tarafından kazandırılmıĢtır.4 Hsüan Tsuang, onlar gibi tarihi yolları takiple, 

Mavera ün-nehr/Sogdiana/S‟u-te‟den, Demir Kapı üzerinden, Akhunların ve kalıntılarının yaĢadıkları 

Toharistan‟a ulaĢmıĢtır.5 629-645 yılları arasındaki kayıtlara gôre, Tu-hou-lo, Fo-ho, Bamiyan ve 

Kapasi gezilmiĢ, oralardaki insanlar, daha çok Budist gôrüĢle anlatılmıĢtır. Gezgin, Demir Kapı 

sonrası, Tu-hou-lo‟ ya ayak basmıĢtır. Burası Türklerin ve Ġslam kaynaklarının Toharistan‟ıdır. Pamir 

ve Po-lisse ile komĢudur. Hsüang Tsang‟ın temas ettiği üzere Toharistan‟da eskiden, ülkeyi yôneten 

bir hükümdarlık ailesi vardı. Sonraları aralarında sınırlar bulunan bôlünme gerçekleĢmiĢtir. ġimdi ise 

Tu-kiue yani Gôktürklere bağlıdırlar. Gezgin, onların 25 harfli alfabelerinin bulunduğuna dikkati 

çekmektedir. Bu harfleri soldan sağa doğru birleĢtirerek yazıyorlardı. Pamuk ekimi ve koyun 

yetiĢtirilmesi bu insanların baĢlıca uğraĢlarından idi. Ticarette altın ve gümüĢ paralar kullanıyorlardı.6 

Hindistan dônüĢü yine aynı yerlerden geçmiĢ olan Hsüan Tsang, Huo‟yu da ziyaret etmiĢtir. To-

huo-lo‟ nun bôlgelerinden biri olan Huo, 3000‟li lik yer kaplamaktadır. Bağımsız bir hükümdar yoktu. 

�lke Türklerin elindedir. Arazisi düzdür. �rünleri, ormanları ve meraları çoktur. Türk menĢeli bir 

hükümdar tarafından yônetilmektedir. Bu kiĢi Demir Kapının gerisinde bütün araziye sahiptir. 

Hsüan Tsang‟ın bahsettiği Huo, Ģimdiki Varvaliz‟dir.El-Buruni buradan Varvalic diye 

bahsetmektedir. Kunduz imle aynı yere tekabül etmektedir ki bu ismin doğru Ģekli de Kuhan-Dız‟dır.7 

Gezgin Toharistan beldelerinin en büyüğü ve en ônemlisi Po-ho/Belh‟den de bahsetmektedir. 
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Burası, 800 x 400 li alana sahiptir. Kuzeyinde, Budhist kültürün etkin olduğu gôzlenmektedir. Buda‟ya 

ait heykeller dikkati çekmektedir. O yüzden racagriha denilmektedir. ġehrin çevresi 20li civarındadır. 

Savunma yerleri güçlüdür. Hepsi Küçük Tekerlek tarikatına mensupturlar. 

Po-ho‟nun güney-batısında, Nava-Sangharama (yeni manastır) vardır. Bu isimden Ġslam 

kaynaklarında Nev - Bahar/Nev-Vihara diye bahsedilmektedir. Anlatıldığına gôre, bunu eskiden 

yaĢamıĢ bir hükümdar yaptırmıĢtır. Hsüan Tsang bu manastır ile ilgili bir hik�yeyi de nakletmektedir.8 

�inli gezginin bahsettiği diğer bir Akhun ülkesi de Hi-mto-lo‟dur. Burası Toharistan 

mıntıkasındadır. Karlı dağlar anlamına gelmektedir.9 Gaznelilerin siyasi sahneye çıkıĢına kadar 

Toharistan, ôzellikle K�bil ve çevresinde>Akhun kalıntısı kabileler ve bazı siyasi kuruluĢlar gôze 

çarpmaktadır. 

KabilĢahlar, Tarhan Nizek ile çağdaĢtırlar. MenĢei, El-Biruni tarafından Bôri Tegin sülalesine 

indirilmektedir. Mağaradan çıkan asil bir kimsenin ata sayıldığı dilden dile dolaĢmıĢtır. Bunun 

KuĢanlarla ilgili olabileceği ileri sürülmüĢtür. Emevi orduları ve Hindu menĢeli gruplar, bunların en 

ônemli düĢmanları idi. Hsüan Tsang, Kabil‟i gezdiğinde, “�nemini kaybetmiĢ bir merkez, Gôktürk 

soyundan hükümdarın oturduğu yer, 2000 x 1000li büyüklüğünde araziden ibaret, iklimi soğuk bir yer” 

olarak tanımlamaktadır. Emil Esin‟e gôre Türk menĢeli idarecisi KabilĢah‟tır. Bu devletcik aynı zamada 

Türk Ģahiler olarak da tanınmaktadır. Bu Ģahlık ve Rûtbil isminde biri Ġslam kaynaklarınca da 

zikredilmektedir. Rûtbil bir anlaĢmazlık nedeni ile Araplara sığınmıĢtır. Sonra Gazne Ģehrine geçmiĢ 

ve orada oturmuĢtur. Bu Ģah Türk adetlerin terk etmemiĢti, yazlık ve kıĢlık ikamet yerleri vardı. Biri 

Gazne, diğeri de Ģimdi harabe halindeki Ruhh�c‟dır.10 

TürkĢahilere son verenler Ġslam orduları ile HinduĢahiler‟dir. X. yy.‟da HinduĢahilerin baĢkenti 

Vayhand‟dı. ġimdiki ismi ise Hund‟tur. Vayhand, Cenab nehri ile L�m�gan bôlgesinde bulunmaktadır. 

Hanedanın kurucusu L�lliya‟dır. Zamanı ve faaliyetleri karanlık kalmaktadır. Bu Hindu IX. yy.‟da bu 

bôlgenin tek hakimi olmuĢtur. �lümünden sonra Samantdeva tahta çıktı. 903‟te, KeĢmir racası 

Gopalvarman tarafından mağlup edildi. Toramana Kamaluka, HinduĢahilerin gôze çarpan en dinamik 

Ģahı idi. 980‟de saltanatı zirvede idi. Halefi olan Bhim hakkında bilinenler çok azdır. Oğlu ve halefi ise 

Caypal‟dır. Batıdaki arazi kısa zaman sonra Türklerin kontrolüne geçti. Sebüktegin ilk gaza seferini 

HinduĢahilere karĢı yapmıĢtır. L�mgan‟a kadar bütün arazi Türklerin eline geçmiĢti. 997‟de 

Sebüktegin ôldü, yerine Mahmud geçti. 999 yılında Mahmud kalabalık bir ordu ile HinduĢahi arazisini 

istila etti. Caypal, Gazneliler tarafından mağlup edildi. Bôylece Hindistan yolu, uzun bir zaman sonra 

Türklere açılmıĢ oldu.11 

2. Kalaçlar 

Akhunlar zamanında devlet kurdukları bôlgelerdeki topluluk Türk diye belirtilmektedir. Fakat 

bunların hangi kabilelerden teĢekkül ettiği yakın zamana kadar pek bilinmiyordu. Taberi, Bel�zuri, 

Ġslam coğrafyacıları, Akhun Devleti yıkıldıktan sonra “Haytal veya Habtal”lardan bahsetmektedirler. X. 

yy.‟ın tanınmıĢ doğu dünyası yazarlarından ve ilim adamlarından Muhammed b. Ahmed b. Yusuf el-
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K�tip el Harezmi (ôl. 997) Mefatih el-Ulum‟u yazmıĢtır. Bu eserde Akhun tarihi içinde ônemli bilgiler 

vardır. 12 

Eserde, Akhunlar “Heyatıla” diye yazılmaktadır. Bir zamanlar büyük bir siyasi kuruluĢu temsil 

etmiĢlerdir. Onlardan kalan kabileler ise Etrak, Kencineler ve Halaçlardır.13 

Toharistan, Sicistan, Huttal, Afganistan ve Kuzey Batı Hindistan‟da Türklerin yayılmıĢ olduğu 

biliniyor. Büyük bir kısmı Batı Gôktürklerin Tebaası olmuĢtur. Kencineler de bu gruba girmektedirler. 

Ġslam kaynaklarında en çok bahsedilen Kalaçlardır.14 H.l.c. diye yazılan kabilenin, destan ve tarih 

kaynakları, Oğuz kabileler birliği içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Uygurca Oğuzname‟de Kalaçlar 

için Ģu bilgi verilmektedir: 15 

Yolda büyük bir ev gôrdü. Bu evin duvarı altından, pencereleri gümüĢten ve çatısı demirdendi. 

Kapalı idi ve anahtar yoktu. Asker arasında pek becerikli bir adam vardı. Adı Tômürdü Kağul idi. Ona 

buyurdu: Sen burada kal ve çatıyı aç ve açtıktan sonra orduya gel. Bunun üzerine ona Kalaç adını 

verdi ve ilerledi. 

Uygur Oğuznamesi‟nde Türkçe Kalaç kullanıldığı halde ReĢideddin tarafından yazılan Farsça 

Oğuzname‟de H.l.ç. yani Halaç yazılıĢı hakimdir.16 Daha sonraki asırlarda Türkistan sahasında 

derlenen Ebul Gazi Bahadır Han tarafından kaleme alınmıĢ ġecere-i Terakime / Türklerin 

Soykütüğünde diğer Oğuznamelerden daha farklı anlatıĢlar mevcuttur. Ebul Gazi Bahadır Han da 

muhtemelen Cüzcani‟deki kayıtları esas alarak, Hindistan‟daki Kalaçları da Halaç maddesine 

katmıĢtır.17 Buradaki metin Ģôyledir: “Bir yıl yırtında turup ikkinçi yıl ilge çar kıldurdı. Ġran sarı yôrüp 

turur men niçe yıllık gamların yesünleri tip ikkiçi yılı atlandı takı TalaĢ Ģehriga keldi. Hannıng leĢkeri 

kiyinında koygan kiĢileri bar irdi. Arıgan ve acgan ve tiggen ni alıp kelsun tip. Ol kiĢiler leĢker 

songunda kalgan bir ivlik kiĢi han aldığa alıp keldiler. Han ol kiĢiden sordı-kim ni üçün kiyin kalıp id 

ding tip ol aytdı. Künlükimning azlıkındır leĢkerning songındın kele turur irdüm. Hatunum hamile irdi 

tuğurdı. Açlık sebebinden anasının sütü oglanga yetiĢmedi. Kele turur irdim sunıng yakasında kôrdüm 

ki bir Ģagal bir kırgavulni aldı. Agaç birden Ģagalniurdum irse kırgavulni taĢlap kaçtı. Anı alıp kebap 

kılıp hatunumga berip turur idim. Songda koygan kiĢi leringiz yolukup alıp geldiler. Han fakirga at ve 

azfuk ve mal berip buçerikke parmağı tip kal aç tedi. Barça Kalaç ili Ģol kiĢining neslinden tuturlar. 

Horasan ve ırak ta hem kôp bolur anlar �ağaktay iline koĢula turur (15) lar. Belhga taalluk Gur tigen 

Ģehrde olturgan Kalaçlardın atı Muhammed lakabı bahtiyar bir pehlivan yiğit bar idi. Hindistannıng 

Dehli tigen Ģehrinde Kutbeddin atlı bir müslüman padiĢah vardı. Muhammed barıp anga nôker boldı. 

Bir niçe yıl dın song ulug big boldu. Hindüstan tigen bôlük bôlük kôp yurt bulur. Bihar atlı bir yurt bolur. 

KeĢmir yakınında bolur. Kutbeddin Muhammed Bahtiyarni ılgar baĢı kılıp anga yiberdi. Muhammed 

Bahtiyar Bihar yurtını aldı. Biharning afitap çıkarında takı bir yurt vardı. Anın ulug Ģehrinin atı Lekmir 

ırdi. Barıp ol yurtnı aldı. Lekmirning temür kazık tarafında bir uluğ Ģehr vardı. Lektuni atlık barıp anı tkı 

aldı Ģehri payıtaht kılıp oturdu. Kalaç ilinden on minkiĢi anın katığa yığldılar. Barça Kalaç halkı yığılıp, 

ġiran tigenni padiĢah kıldılar. Ol ôlgenden song Merdan tigenni padiĢah kıldılar. Kalaç halkının yahĢi 

kiĢilerinin bi günah ôltüre baĢladı. Ġl yahĢileri yığlıp Merdanni ôltürüp Ġvaz tigennen Lektuni tahtına 
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oturtdılar, ol hem oniki yıldan song ôltü. Andan song Kalaçlar nôker boldılar. Kalaçların padiĢahlığı 

evvlinden ta ahirigaça elig dôrt yıl boldı”. 

Lektuni Bengale‟deki Lakhnauti‟dir. Cürcani, Kalaçların buraya gelmeleri, Bihar ve Nuddea‟daki 

fetihleri, Vihara‟daki kitapları yazmaları Delhi‟ye yollanması, Kamarupa hadiselerinden, yukarı 

metinden farklı Ģekilde bahsetmektedir. 

Kalaç/Halaç adının batı kaynaklarındaki Hvls, Holidiatai, Holas, Holac, Kholiatai ile ilgili 

olabileceği ileri sürülmüĢ ise de bu ana kadar kesinlik kazanmamıĢtır.18Kalaçlar, Afganistan‟ın birçok 

yerinde vadilerde ve akarsu boylarında sakinlerdi. Zaman zaman istek olduğu takdirde hükümdar 

tarafında savaĢlara katılıyorlardı. 

Ġslam coğrafyacıları, Kalaçlar hakkında enteresan bilgiler aktarırlar. Ġstahri‟den nakilde bulunan 

Yakût, Halaç/Kalaçlar için: ” Halaçlar eski devirlerden beri Kabûl‟de, Hindistan Seistan arasında, 

Gur‟un ôtesinde yaĢarlardı. Hindistan ve Gazne arasındaki bu Ģehri…” bilgisini vermektedir.19 Yakut 

gibi Ġbn Havkal‟da, Kalaçlar için kendi devri ile ilgili olarak Ģunları nakletmektedir;20 ”Bil�d Dav�r, Gur 

„un karĢısında zengin bir ildir. Bagnin, Halaç ve BiĢl�nk buradaki nahiyelerdendir. Her birinin Ģehri bu 

adı taĢımaktadır. Bagnin, Halaç, K�bul ve Gur birer bôlgedir. Bunların ahalisi Ġslamiyeti yeni kabul 

etmiĢlerdir. Halaçlar bir Türk milletidir ve elbiseleriyle, dilleri Türkçedir”. 

Ġdrisi‟nin tasviri ise biraz daha farklıdır: “Bu illerde Halaç adlı, Türklerin bir boyu olan ve eski 

zamanda buraya yerleĢmiĢ bir millet oturmaktadır. Bunların imaretleri Kuzey Hindistan‟a kadar 

uzanmaktadır. Gur‟un arkasında ve Batı Seistan‟ın bir kısmında gôze çarpmaktadır. Bunların sürüleri 

ve tarlaları vardır. Zengindirler. Türklere benzer kıyafetleri vardır, savaĢ usulleri ve silahları da 

Türklerle aynıdır. Sulh içinde yaĢarlar ve kôtülük düĢünmezler.”21 

Kalaçların geniĢ bir sahada yaĢadıklarına dair baĢka bir kayıt da yazarı belli olmayan Hudûd el-

Âlem‟dir. Bu kaynağa gôre, X.yy. sonlarında Kalaçlar, Kearluklar ile komĢu idiler. Zabulistan bozkırına 

kadar yayılmıĢlardı.22 

Kalaçlar, bahsedildiği gibi Gazneli ordusunda fetihlere katıldılar. Atalarının vaktiyle sahip 

oldukları Hindistan‟a bu sefer Ġslamiyeti benimsemiĢ olarak girdiler. 

XIII. yy. baĢlarında, Kalaçlar Afganistan‟da da sôz sahibiydi. Gazne ve Hilmend boylarında, 

Germsir taraflarında koyun sürüleri peĢinde gidiyorlar, bazen de ücretli askerler olarak Gûr ordusuna 

katılıyorlardı. 1200 tarihli bir kaynağa gôre -ki yazarı Muhammed b. Necip Bekran‟dır- diğerlerinden 

ayrıldığı nokta, Kalaçların fizik ve dil bakımından biraz değiĢtiğidir.23 

Gûrilerin büyük bir devlet kurmaları üzerine Kalaçlar, onların ordusunda yer aldı. Mu‟izeddin 

Muhammed‟in (�l.1206) Gazne‟de oturmaya baĢlaması ve Hind gazasına çıkması sırasında, 

mahiyetinde birçok Kalaçlı da vardı. Hatta Tarain Maydan SavaĢı‟nda, hayatını kurtaranlardan biri 

Kalaç asıllı idi.24 
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Onun Hindistan‟daki naibi Kutsettin Aybeg de ordusunda Kalaçları bulundurmaya gayret 

etmiĢtir. Mehmed Muhammed onun emriyle bir Kalaçlı olarak, uçta gaza yapmakla gôrevliydi. 

“Ġhtiyar ed-Din Muhammed” diye tanınan yeğeni ise Gûr‟un Germsir‟deki Kalaçlarına mensuptu. 

O, ônce Gazne‟ye gitti. Sonra Delhi‟ye geldi. Burada iĢ bulamayınca, amcasının yanına geçti. Bih�r ve 

Bengale fetihlerini gerçekleĢtirdi. �nce Lakhnauti Halacileri Beyliğini sonra da Sultanlığını kurdu. 

Onun Bengale ve ġimdiki BangledeĢ‟ deki halefleri Melik Ġzz ed-Din, Al� ed-Din Ali, Hüsam ed-Din 

Ġvaz, Melik Kazal, Melik Ġhtiyar ed-Din ĠrenĢah ve 1230‟da ôldürülen Bilge Melik‟tir.25 

Mu‟izzi Meliklerinin Kuzeybatı Hindistan ve Gazne dolaylarındaki büyük temsilcileri Tac ed-Din 

Yıldız ve Nasır ed-Din Kabaca‟dır. Onların hizmetinde külliyetli bir Kalaç unsuru vardı. Harezm 

ordusunun bir bôlümünü meydana getiren Kalaçlar 1226‟da, Melik Han komutasında Sind‟de bazı 

olaylara karıĢmıĢlardı. Melik Han, Mansuraı‟yı ele geçirmiĢti.26 

Celal ed-Din HarezmĢah, Pervan Meydan SavaĢında Cengizli kuvvetlerini mağlup ettiğinde, 

galibiyette Kalaçların reisi olan Melik Seyf ed-Din Ġğrak (Uğrak) da rol oynamıĢ ancak ganimet 

paylaĢımı nedeniyle kavga etmiĢ, sonra da karargahı terk etmiĢti. Kalaçlar da onunla gitmiĢler ve 

PeĢ�ver‟de oturmuĢlardı. Ġğrek nedense sakin kalmamıĢ ve Nuh Candar‟a saldırmıĢ ve onun oğulları 

da Ġğrek‟i ôldürmüĢlerdi. Kan davası ile hareket eden Kalaçlar ile mücadele olmuĢ ve büyük bir tehlike 

arifesinde bôylesine karıĢıklıklar ortaya çıkmıĢtır.27 

Kalaçlar; Kutbiler, ġemsiler ve Balabanlılar zamanında Delhi Türk sultanlarının hizmetinde 

bulundular. 1290‟da Delhi Türk Sultanlığının temellerini atan Melik Firuz, Celal ed-Din unvanı ile tahta 

çıktı. Bu Ģahıs, Delhi‟de oturan Yabgu unvanlı bir aileye mensuptu. Kalaçlar 1290-1320 yılları 

arasında büyük bir sultanlık kurdular. Ala ed-Din Mehmed, Kalaçları, Hindistan‟da en geniĢ sınırlarına 

ulaĢtırdı. Onlara mensup meliklerde Lakhnauti/Bengale‟deki gibi, Manval‟da da aynı isimle bir baĢka 

devleti de kurmuĢlardır.28 Kalaçlar zamanla Türk ôzelliklerini kaybettiler. Afganistan‟daki 

Gılzailerinde29 bunların kalıntıları veya akrabaları oldukları bilinmektedir.30 
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YEDĠNCĠ BÖLÜM AVRUPA HUNLARI 

Avrupa Hunları / Prof. Dr. ġerif BaĢtav [s.853-886] 

Ankara �niversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Türkiye 

4. yüzyılın sonunda Avrupa‟nın ufkunda gôrünen Hunlar, Ġç-Asya‟dan batıya gelen Türk 

soyundan kavimlerin ilki idi ve bunu baĢkaları izleyecekti. Bôlgede yaklaĢık 80 yıllık ômürleri boyunca 

inanılmayacak derecede ônemli olaylara sebep olan Hunlar, ônce Batı-Asya‟nın TürkleĢmesini 

sağlamıĢ, Avrupa‟nın o zamanki nizamını altüst etmiĢ, Büyük Kavimler Gôçünü harekete geçirmiĢ ve 

Cermen Kavimlerini bir daha birleĢmemek üzere dağıtmıĢ, en ônemlisi Doğu ve Batı 

imparatorluklarını temelinden sarsmıĢlardır. Ġlk Ortaçağ tarihinde bir fırtına gibi esen Hunlar, aradan 

geçen 1500 yıllık zamana rağmen h�l� insanların ilgisini çeken, nereden geldikleri gibi bôyle kısa bir 

zamanda dünya ôlçüsünde bir devlet kurabilmelerinin muamması da çôzülemeyen bir toplumdur. En 

tanınmıĢ kağanları Attila, dünya büyükleri arasında yer alır ve devletin tarihe karıĢmasının 1500. yıl 

dônümü münasebetiyle bütün büyük Avrupa dillerinde Hunların tarihi üzerinde bir çok eser yazılmıĢtır. 

Hun tarihinin araĢtırılmasında karĢılaĢılan en büyük güçlük, sebep oldukları olayların büyüklüğü 

ôlçüsünde yazılı kaynaklara sahip bulunmamaktır. Hunların kendi dillerinde yazılı kaynakları yoktur ve 

yazıyı tanıdıklarına dair kayıtlara da rastlanmıyor. Onlara dair kaynakların hepsi hücumlarından ve 

akınlarından zarar gôren yabancıların eserleridir ve bu kaynakların tarafsız olmaları beklenemez. 

Bunun dıĢında, son zamanlarda gittikçe artan arkeoloji malzemesi mevcut ise de bunlar asla yazılı 

kaynakların yerini tutamazlar. Bu gün, Asya Hunları (Hiung-nu) ve Hunların münasebetleri hakkında 

kesin bir hüküm vermek mümkün değildir. Hun tarihinin araĢtırılmasında karĢılaĢılan güçlüklerden biri 

de, daha onlar hayatta iken onların tarihi ile ilgili bir çok efsanenin türemiĢ olmasıdır. Bu yüzden 

efsane ile gerçekleri ayırmak çok zaman mümkün değildir.1 

Avrupa Hunları, Ġç-Asya da 350 sıralarında meydana gelen olaylardan sonra batıya doğru 

ilerlemiĢlerdi.2 �nce 370‟li yıllarda, Aral gôlü ile Don ırmağı arasında hüküm süren ve Ġrani bir kavim 

olan Alanları yendiler. Ardından Don ırmağı ile Dinyester ırmağı arasında uzanan sahada yerleĢmiĢ 

bulunan Ostrogot h�kimiyetine son verdiler. 363-373 yıllarında Kafkasya üzerinden Ermenistan‟a 

hücum ederek, Doğu Roma Ġmparatorluğu‟nun Mezopotamya eyaletine akınlar yapan Hunlar, Urfa‟ya 

kadar ilerlediler ve bu sırada Urfa‟da bulunan Süryani rahibi Sent Efraim, Batı‟da Hunlar hakkında ilk 

gôrgü tanığı oldu.3 

Ġlk Ortaçağda Avrupalının gôzünde Don ırmağının ôtesi Avrupa ve Asya hududu sayılırdı ve o 

devrin tarihçileri bu bôlgenin ôtesi hakkında hiçbir bilgiye sahip değillerdi. Onların eski çağ tarihi 

hakkındaki birinci kaynakları Herodotos‟du.4 Hunların istil�sından ônce de bu havalide Türk soyundan 

kavimlerin yaĢamıĢ olmaları muhtemeldir. Hunlara karĢı uyanan al�ka ise, ancak Alanları yendikten 

sonra baĢlamıĢ ve Attila‟nın iktidara gelmesinden sonra doruğuna eriĢmiĢtir. Bu olaydan sonra Bizans 

ve Roma tarihçileri Hunlarla yakından ilgilenmeye baĢlamıĢlardır. Uzun zaman Doğu‟dan gelen 
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kavimler Ġskit adı altında tanımlanırlardı ve bu isim Mil�ttan ônceki 7. yüzyıldan beri bilinirdi. Mil�ttan 

sonraki yüzyıllarda Sarmatlar ortaya çıkarlar. Her iki kavim, bütün Türkistan‟ı ve Sibirya‟yı ellerinde 

bulunduran büyük Saka kavimler grubuna mensuptu. Sakalar, bir çok varyantları bulunan Doğu Ġran 

dili konuĢurlardı ve bu dil bugünkü Afgan dili ile Pamir lehcelerinin ceddi idi. Soğdtça da bir Saka dili 

idi ve bu dili konuĢan Soğdlar Pontus ile �in arasındaki ticareti ellerinde bulunduruyorlardı. O 

sıralarda bütün Doğu Asya‟nın derinliklerine kadar uzanan sahalarda Ġranî ve Ġndo-Avrupaî kavimler 

h�kimdiler.5 

Mil�dın 270. yıllarından beri Romanya, Moldavya ve Erdel s�halarında Vizigotlar yaĢarlardı. 

Alania‟nın ve Ostrogot ülkesinin fethinden sonra Hunlar Vizigotlarla komĢu olmuĢlardır. Kralları 

Athanarik idaresinde Hunlara karĢı ciddî muharebe tedbirleri aldılar. Fakat Vizigotların beklediği gibi 

bir gôğüs gôğüse muharebeye girmeyen ve uzaktan attıkları ok yağmuru ile düĢmanları alt eden 

Hunlar fazla kan kaybetmeden Vizigotları mağlup etmiĢler ve kralları Athanarik firar esnasında Macar 

ovasına kadar eriĢmiĢtir. Daha sonra Alarik idaresinde 410‟da Roma‟yı zapt ederek, tahrip edecek 

olan Vizigotlar, iĢte bu suretle Hunların ônünden kaçarak canlarını zor kurtarmıĢlardı. 

Tepelenen ve moralleri bozulan Vizigot kıtaları Tuna‟ya doğru ilerlediler ve Bizans Ġmparatoruna 

haber gôndererek, imparatorluk arazisine yerleĢmek istediler. Gemiler üzerinde ve kayıklarla birbirini 

çiğneyerek ve bir kısmını nehre dôkerek karĢı sahile vardılar. Bu sırada kovalanan ve Tuna kıyısında 

sıkıĢtırılan Vizigotlarla Alan kıtaları, kıyıda bir an için korumasız kalan Bizans donanmasını ele 

geçirerek aĢağı Tuna‟ya kadar vardılar. Gotların Doğu Roma Ġmparatorluğu‟nu istil�sı bôylece 

baĢlamıĢ bulunuyordu. 5. yüzyıl boyunca her iki imparatorluğun tarihi bu Cermen kavimleriyle 

boğuĢarak geçecektir. Bizans sarayında hakim olan hümanist bir akımın etkisi altında bu barbarlar 

Roma arazisine yerleĢme iznine kavuĢurlar. Fakat, 3. yüzyılın sonundan itibaren Roma vatandaĢı 

askerlik yapmak istemiyordu. Bu sebeple orduda kura neferi sıkıntısı baĢ gôstermiĢti. Ġmparator 

Valens, bu sıkıntıya çare olarak imparatorluk arazisine yerleĢen yabancılardan faydalanmayı 

düĢündü. Nitekim Valens, Ġmparatorluk arazisi üzerinde yerleĢen yabancılarla ittifak akdederek yeni 

bir çığır açmıĢtır.6 

370 baĢında Roma arazisine kabul edilen Got mültecileri, Bizans kumandanlarının kôtü 

muamelesine dayanamayarak isyan ettiler, savunmasız kôylere saldırdılar ve fel�ketten ancak 

müstahkem mevkiler kurtulabildi. 370 sonbaharında sayıları 200000‟i bulan Gotların ırmağı 

geçmelerine müsaade edilmiĢti. 377 sonbaharında Gotlar, Balkan dağlarının geçitlerinde Bizans 

ordusu tarafından çembere alındı. Kıstırıldıkları çemberden ancak kuzeyde baĢı boĢ dolaĢan Hun-

Alan kıtaları tarafından kurtarıldılar. Buradan kurtulan Gotlar, 377 sonunda Ġstanbul‟a kadar bütün 

Trakya‟yı tahrip ettiler. Gotları bu dramatik �kibetten kurtaran Hunların, daha sonra Edirne 

muharebesine katıldıkları Ģüphesizdir. Trakya‟da Ġmparatorluğun huzurunu kaçıran Gotlara karĢı 

Ġmparator Valens‟in giriĢtiği sefer bir facia ile neticelendi. Ġmparator Valens muharebe meydanında 

ôldürüldü ve Bizans ordusunun üçte ikisi imha edildi (9 Ağustos 378). �ağdaĢlarının Roma 

Ġmparatorluğu‟nun çôkme tarihi olarak kabul ettikleri Edirne muharebesine Hunlar da katılmıĢlardı. Bu 

olaydan sonra mağlup Bizans ordusu dağılmıĢ ve savunmasız kalan Trakya, Hun ve Alan kıtaları ile 
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yağma yapan Gotlara engel olacak kimse kalmamıĢtı. Bu fel�ketten Ġstanbul ve diğer müstahkem 

mevkiler kurtulabilmiĢlerdir. Ancak, 379 yılı Ocak ayında Ġmparator seçilen I. Thedosios, bütün bir yıl 

boyunca müstevlilere karĢı çarpıĢmıĢ ve onları dağıtmıĢtır. Bu olaylardan sonra dağılan Gotlarla Hun 

ve Alan kıtaları, Roma ordusunda hizmete alınmıĢ veya imparatorluğun değiĢik yerlerinde isk�n 

edilmiĢlerdir.7 

Bôylece, barbarlar askerlik yapmak üzere kendi reisleri idaresinde limeslerde yerleĢtirilir. Fakat, 

imparatorluk arazisine kabul edilen bu çok sayıdaki Got, istikbal için büyük bir tehlike oluĢturuyordu. 

Daha sonra Alarik idaresinde Roma‟yı yağmaya gidenler bu Gotlardı. 380 yılında Hunlarla Alanlar az 

sayıda Got ile Pannonia‟da yerleĢtirilir. Viyana‟nın güneyinde Hunların yaĢadığını gôsteren arkeoloji 

malzemesi bulunmuĢtur. Artık Hunların Roma hizmetinde çalıĢmaları baĢlamıĢ oluyordu ve Hunlar 

Roma limeslerinde çalıĢıyorlardı. Bundan baĢka imparatorluğun iç kavgalarında da yer alırlar. Henüz 

aslî Hun kıtaları batıda gôrünmeden ônce bir kısım Hunlar batıda faaliyette idiler. Fakat sayıları az 

olduğundan yabancılar arasında erimiĢlerdi.8 

L�kin h�l�, Batıda bu çok sayıdaki kavmi harekete geçiren Hunlar tanınmıyordu. Batı da ilk defa 

gôrgü tanığı olan Süryani rahibi St. Efraim onlar hakkında “Haykırmaları aslanların kükremelerine 

benzer, küheylanları üzerinde ufukta bir fırtına gibi uçuĢurlar. Orduları ile bir tufan gibi kapladıkları arz 

üzerinde dehĢet saçarlar. Sil�hlarına karĢı koyacak kimse yoktur” diyor. Avrupa‟da Hunlar hakkında 

ilk etraflı bilgi veren Roma tarihçisi Ammianus Marcellinus‟dır. Geç Antik devrin en büyük tarihçisi 

sayılan Ammianus Marcellinus Antakyalı bir Grek‟ti. Doğu Roma ordusunda hizmet ettikten sonra 

380‟de Roma‟da yerleĢmiĢ, Res Gesta adında kendi devrinin tarihini yazmıĢtır. 31 kitaba ayırdığı 

Roma Ġmparatorluğu tarihinin 96-378 yılları olaylarını kaleme almıĢsa da zamanımıza ancak 353-378 

yılları tarihi intikal etmiĢtir. Ammianus Marcellinus yazdıklarının hatasız olmasına çok dikkat etmiĢ 

olmakla beraber Hunlara dair kayıtları ikinci elden bilgilere dayanarak yazmıĢtır ve askerlerle onları 

tanıyan sivillerin rivayetlerine dayanan ikinci elden bilgilerdir. Ammianus‟a gôre, Don ırmağı 

boylarında gôrünen Hunlar, güzellikten yoksundular. Sakalları çıkmadan ihtiyarlar, tıknaz, kuvvetli, 

boyunları kalın insanlardır…. Yüzyıl sonra yaĢayan ve Gotların tarihini yazan Jordanes de Hunların 

yüzlerinin korkunç derecede siyah olduğunu sôyler. Gôzlerinin yerinde yalnız noktalar gôrünür, 

sakalsız ve bıyıksız olarak ihtiyarlarlar. Gençlikleri güzellikten yoksundur. Fakat mahirane hareket 

eder ve çevik atlıdırlar. Omuzları geniĢtir ve her zaman ok atmaya hazırdırlar. Boyunları kalın ve 

gururdan dik durur. Ona gôre Attila, kısa boylu, geniĢ omuzlu iri baĢlı ve ufak gôzlü, seyrek sakallı, 

yassı burunlu idi ve yüzü renksizdi. Jordanes bu devir hakkındaki kayıtlarının ônemli bir kısmını daha 

ônceki eserlerden toplamıĢtır. Bu devrin diğer yazarları da Hunlar hakkında bunlara benzer tasvirler 

yaparlar. Bütün bu tasvirlerden anlaĢılan bir Türk tipidir. Renksiz bir çehre, yassı bir burun, yuvarlak 

bir baĢ, küçük gôzler ve tıknaz bir gôvdedir. Bu tasvirler modern seyyahların Kırgızlarla, Kalmuklar 

hakkındaki tasvirleri uymaktadır.9 

Hunların en büyük baĢarısı mükemmel ok kullanmaktı. Ayrıca at ile süvarisi arasında 

mükemmel bir uyum var idi ve at üzerinde yapıĢmıĢ gibi otururlardı. Atları çirkin fakat dayanıklıydı. 

Hunlar her zaman bol sayıda yedek at bulundururlardı. Hun atları, kıĢın olduğu gibi yazın da 
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muharebeye hazırdılar. Hunlar, çocukluk devrinden baĢlayarak at üzerinde büyürlerdi. At sırtında yer, 

içer ve uyurlardı. At üzerinde siyasî müzakerelerde bulundukları bildirilir. Hunlar, atların üzerinde çok 

sağlam oturur ve oradan nadiren düĢerlerdi. Bir Hun süvarisi hiç beklenmedik yerde �niden ortaya 

çıkadı. Onların bu ôzelliği Ģôhretlerini oluĢtururdu. �lçüsüz süratleri sayesinde insanlar daha onları 

farketmeden ortadan yok olurlardı.10 

500-1000 kiĢilik kuvvetlerle bir çok yerden aynı zamanda hücum eder ve korkunç sayıda ok 

atıĢları ile muharebeye baĢlarlardı. Bu suretle gôrüĢ sahası kararan düĢmanı bozarlardı. Bôyle bir 

durumda hücuma geçen düĢman ônünü gôrememiĢ ve birbirine karıĢarak dağılmıĢtır. Sahte bir 

ric‟atle düĢman saflarını bozan Hunlar, onları arkadaĢlarının bulunduğu yere kadar çeker ve o zaman 

etrafını çevirerek imha ederlerdi. Yahut da, zafer coĢkusuyla ilerleyen düĢmanın arkasına sarkarak 

onların kamplarına saldırırlardı. ġayet kendilerini takip eden bir düĢmanın saflarını bozmayı 

baĢarırlarsa �niden geri dôner, süratle yeniden muharebe safı oluĢturur ve düĢmanı muhtelif 

cepheden yıldırım süratiyle demir bir yumruk gibi vururlardı. Bu gibi hallerde birbirine karıĢan düĢmanı 

bir metreden uzun kılıçlarıyla biçmiĢlerdir. Burada uygulanan taktik bütün atlı kavimlerin kullandığı bir 

taktikti. Bu taktiği kritik anlarda kullanarak zaferlere ulaĢmıĢlardır.11 

Hunların büyük bir kısmı Got h�kimiyetine son verdikleri zaman dahi Don ırmağının 

doğusundaki istebde otururdu. 391-392‟de, buz tutan Azak Denizi bôlgesini aĢarak düĢmana 

saldırmıĢlardır. 5. yüzyılın baĢında h�l� büyük kağan‟ın ordug�hı Hazar Denizi civarında idi ve 412‟de 

Hunlara giden Bizans heyeti tehlikeli bir deniz yolculuğundan sonra Hun kararg�hına varabilmiĢtir. 

Fakat 430‟da artık, Hunların büyük kararg�hı AĢağı Tuna bôlgesinde bulunuyordu. L�kin, Hunların 

büyük bir kısmı h�l� Tuna ve Dinyester ırmakları arasında oturuyordu. Hun Ġmparatorluğu‟nun Batı 

kanadı güneyde Tuna ırmağına, batıda ise Transilvanya‟ya kadar eriĢmiĢtir.  

Hunların 381‟de Bizans arazisine yaptığı hücumları büyük Theodosios püskürtmüĢtü. 390‟lı 

yıllarda Hunlar Ġmparatorluğa karĢı ilk hücumlarına baĢladılar ve 391 Aralık ayında, Tuna buz tuttuğu 

bir sırada Hazar Denizi‟nden Pannonia‟ya kadar Roma hudutları boyunda oturan bütün barbar 

kavimler yerlerinden oynamıĢ ve Bizans Ġmparatorluğu‟nun Trakya ve Ponnonia eyaletleri üzerine 

yığılmıĢtır. Bu kavimlerin pek çoğu Hunların emri üzerine Trakya‟yı kan denizine çevirirler. L�kin, bir 

sel gibi imparatorluk arazisine yüklenen bu barbarlar, Hunların ilerlemelerine kadar Roma ordusu ile 

çatıĢmaktan çekinirler. Ġmparatorluk içinde meydana gelen olayları dikkatle takip eden Hunlar, ônce iki 

imparatorluk arasındaki ihtilafları ve ardından da Büyük Theodosios‟un ôlümü ile patlak veren olayları 

(17 Ocak 391) fırsat bilmiĢlerdir. Bu arada Alarik idaresinde Vizigotlar isyan eder. Ġmparatorluk 

kuvvetleri batıda toplanmıĢtı ve Tuna sınırları savunmasızdı. Hunlar, bu olaylardan sonra imparatorluk 

üzerine büyük akınlar yaptılar.12 

Hunlar, iki koldan imparatorluk arazisine hücuma geçtiler. �nce Tuna‟yı geçerek Môsya‟ya 

girdiler ve oradan Alplere kadar varan büyük bir akın yaptılar. Hemen arkasından Kafkasları aĢarak 

Anadolu‟ya, Suriye‟ye girdiler. Batıda yapılan akın, bu bôlgedeki halkı korkuya düĢürdü. Anadolu‟ya 

giren Hunların bir kısmı Kappadokia‟ya kadar sokuldu. Bir kısmı Malatya, Kilikya ve Antakya‟ya kadar 



  1360 

ilerledi. Ġran üzerine akın yaptılarsa da burada mukavemetle karĢılaĢtılar. Bu akınları yapanlar 

herhalde ana kuvvetlere bağlı idiler. Bu esnada imparatorluk kuvvetleri batıda toplanmıĢ 

bulunduğundan Hunlar bir mukavemetle karĢılaĢmadılar. Karpat havzasını, 400.‟ü yıllarda ele 

geçirdiler. O zaman bu bôlgede Gotlar, Gepidler ve Vandallar yaĢıyorlardı. Tuna ve Tisa ırmakları 

arasının Hunların eline geçmesi sonunda burada yaĢayan bir çok kavim batıya doğru uzaklaĢtı. 

Hunlar, gôçebe hayatı için çok elveriĢli olan bu bôlgeyi ele geçirmekte ısrarlı idiler. Diğer taraftan, 

stratejik bakımdan bu bôlge çok ônemli idi. Hun Ġmparatorluğu‟nun ağırlık noktasının batıya kayması, 

ancak bôyle gerçekleĢti. Fakat, Büyük Kağan Karaton‟nın merkezi h�l� Don ırmağının doğusunda 

bulunuyordu. Bu sırada batı kanadının reisi olarak 400‟lerde Uldin adı zikr edilir. Karpatların 

ôtesindeki araziyi fetheden Uldin idi.13 

Hunlar, 90‟lı yıllarda Karpatların ôtesinde yaĢayan kavimleri itaat altına almıĢlardı. Henüz 

onların tam olarak boyun eğmelerini istemiyor ve sadece ittifak etmekle yetiniyorlardı. Bu yüzden, 

Roma‟ya karĢı giriĢtikleri seferlerde bu kavimler onların yanında yer aldılar. Fakat artık, bu kavimleri 

nihai olarak kendilerine t�bi kılmaya ve bütün arazilerini ele geçirmeye giriĢince, bütün bu kavimler 

dehĢete düĢerek yerlerini terk ile Roma Ġmparatorluk arazisine kabullerini istemeye baĢladılar. 

Bôylece Avrupa‟da Büyük Kavimler Gôçü harekete geçmiĢtir. Bu sıralarda Karpat dağları havzasında 

büyük bir korku baĢladı. Hunlar çembere aldıkları bu sahada gün geçtikçe ilerliyorlardı. Yeni Fatihler 

Tuna ve Tisa havzasının fethine bugünkü Romanya arazisinden baĢlamıĢlardır. Uldin aĢağı Tuna 

bôlgesine girince orada yaĢayan Sarmatların binlercesi Bizans arazisine girdi. Hunlar, Küçük 

Karpatlar bôlgesinin fethine uĢakları olan Ostrogotları gônderdiler ve bu olay orada da bir dehĢet 

havası yarattı. Zira, Ostrogotların ardından her cephede Hun atlıları ilerliyordu. Bunun neticesinde 

dünyanın o zamana kadar gôrmediği bir panik yaĢandı. Batı Roma Ġmparatorluğu o zamana kadar 

rastlamadığı bir insan seli ile karĢılaĢtı. Buradan kaçan kavimlerin bir kısmı Kuzey Afrika‟ya kadar 

ilerlediler. �ok korkan bu kavimler, kara Avrupa‟sı ile aralarında denizin bulunmasına dikkat ettiler ve 

o zamana kadar rahat edemediler. Bu kavimlerden bir kısmı Ren ırmağı boylarında yerleĢti (401-

402).14 

Gerçi Alarik yüzünden imparotarluğun bütün kuvvetleri Ġtalya‟da toplanmıĢ bulunuyordu, fakat 

bunlar yetersizdi, ayrıca 405‟de Gotlar Roma‟ya karĢı ayaklandılar ve Stilicho çaresiz Hun hükümdarı 

Uldin‟den para karĢılığı yardım istedi ve bu yardım sayesinde Roma kumandanı bu Gotları yok etti 

(406). Ġtalya ikinci defa kurtuldu. Fakat bu olaylar sırasında baĢ Ģehri korumak maksadıyla Ren 

bôlgesinden orduların çekilmesi büyük bir hata olmuĢtu. Zira aynı yılın aralık ayında, Ren nehrini 

geçen bir çok Cermen kavmi Galya‟yı istila etti ve burada büyük bir kavimler hareketi meydana geldi. 

408‟de saraydaki bir ayaklanmada Stilicho ôldürüldü. Bu sırada Vizigot kralı Alarik ücret karĢılığında 

Roma hizmetinde çalıĢıyordu ve Alarik Hunlar sayesinde uslu duruyordu, Uldin ve kuvvetleri onu 

dizginliyordu. Zira Hunlar Batı Roma Ġmparatorluğu ile dostluk ve ittifak içinde idiler.15 

Bu sıralarda Doğu ve Batı Roma Ġmparatorluklarının zaaf içinde bulunması Avrupa‟da Hunların 

ônemini arttırdı. 5. yüzyılın baĢında, Batı Roma Ġmparatorluğu‟nun iki kumandanı Rufinus ile Stilicho 

arasındaki rekabet bir zaaf sebebi idi. Bu devirde olaylar çok sık ve karmaĢıktı. Hun tarihi, 5. yüzyılda 
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çôküĢ halindeki Batı Roma Ġmparatorluğu tarihi ile çok sık münasebettedir. Hunlarla Batı Roma 

arasındaki ittifakta kilit adam Aetius idi. Hunlar nezdinde rehine olarak bulunan ve orada çok dost 

edinen Aetius, 408‟de Stilicho‟nun ôldürülmesinden sonra çok ônem kazandı. Hun dostluğu Aetius‟a 

Ģans getirdi ve Roma‟nın gôzünde Hun ittifakının değeri arttığı nispette Aetius‟ta vatanı için çok 

ônemli bir Ģahıs halini aldı. Hunlarla olan dostluğundan dolayı Aetius, bütün kumandanlar arasında 

ayrıcalıklı bir duruma geldi. Gaasıp Jhoannes olayında ona karĢı hatırı sayılır bir Hun ordusunu 

harekete getirebilmiĢti. ġôhreti ve nüfuzu çok artan bu haris genç kumandanı, Saray mevkiinden 

uzaklaĢtırdığı zaman o Hun Hükümdarı Rua‟ya sığınmıĢ ve onun yardımıyla eski yerine getirilmiĢti. 

Batı Roma-Hun ittifakı 450 yılına kadar sürdü ve can çekiĢen imparatorluğun ômrünü bir nesil 

uzattı.16 

Bu sıralarda Romalılarla Hunlar arasındaki iĢbirliği her iki tarafın yararına uygundu. Zira, Hunlar 

birçok kavmi Romalıların müttefiki sıfatıyla ve imparatorluğun sessiz kalması sayesinde h�kimiyetleri 

altına aldıkları gibi, imparatorluk da barbarların yakın bir hücumundan kurtulmuĢ oluyordu. Barbarların 

efendisi haline gelen Hunlar onları dizginliyor ve bôylece Roma‟yı emniyet altına almıĢ oluyorlardı. 

Hunlar Pontus‟dan Kuzey Denizi‟ne kadar uzanan sahada dağınık bir halde yaĢayan bu kavimlerin 

Roma Ġmparatorluğu‟ndan yardım ve cesaret gôremeyeceğinden emin olabilir ve kendi baĢlarına 

kalan bu kavimlerle kolay baĢ edebilirlerdi. Hunlar namına Roma ittifakı, istil�lar arifesinde 

bulundukları müddetçe değerli idi. Fakat barbarlar üzerinde iktidarlarını kurduktan sonra ittifakın bir 

anlamı kalmadı. Macar ovasının istil�sına giriĢtikleri bu zamanda Bizans‟ın ittifakına ihtiyaçları vardı. 

Nitekim Uldin, 400 yılının sonunda Ġstanbul‟da isyan eden Got ırkından Gainas‟ın baĢını imparatora 

gôndermekle bir lütufta bulundu. Ġmparator hediyelerle minnettarlığını ifade etmiĢ ve Hunlarla ittifak 

etmiĢtir.17 

Tuna ve Tisa ırmakları arasının zaptı fazla bir güçlük yaratmadı ve Uldin Batı Roma 

Ġmparatorluğu ile daha yakın münasebetlerde bulunmak üzere, Bizans Ġmparatorluğu ile olan ittifakı 

feshetti…. Uldin, 408‟de Arkadius‟un vefatıyla meydana gelen durumdan faydalanarak Doğu-Roma 

Ġmparatorluğu‟na saldırdı. Olt ve Demir Kapı‟ya kadar olan yerleri zaptetti. AĢağı Tuna‟nın kuzeyindeki 

bir çok kaleyi ateĢe verdi. Môsya‟da anahtar mevkiindeki Castra Martis (Kule) kalesini zaptetti. Doğu 

Roma kumandanları bu ihtilafları sulh yoluyla halletmek taraflısı idiler. Fakat Uldin aĢırı isteklerde 

bulundu. Sulh‟ün korunması uğruna yılda yüklü bir vergi ve sınır boyundaki kalelerin boĢaltılmasını 

istiyordu. BaĢarılarından dolayı fazla gurura kapılan Uldin, doğmakta olan güneĢi gôstererek 

“Ġstersem güneĢin doğduğu yere kadar olan yerleri feth edebilirim” diyordu. Bu sôzler, kendini 

beğenmiĢ bir insanın ifadesi idi ve Uldin‟in baskıları fos çıktı. Bizans Castra Martis‟i geri aldıktan 

baĢka onu Tuna‟nın karĢı tarafına geçmeye zorladı (409). Kısa bir zaman sonra Bizans Tuna‟nın sağ 

sahilindeki kaleleri tahkim etti ve 412‟de Tuna donanmasını takviye ederek ırmak boyunun 

savunmasını pekiĢtirdi.18 

L�kin, Hunlar bu olayların etkisini hissettirmekte gecikmediler. Ġmparator II. Theodosios 

Ġstanbul‟un surlarını takviye ettirdi. Bôylece eski Konstantinos surlarından daha uzun ve daha sağlam 

surlar inĢa edildi ve bu surlar bin yıldan fazla Ġstanbul‟u savundu. Bu zamandan sonra Hunlar, Doğu 
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ve Batı Roma Ġmparatorluklarına karĢı farklı siyaset güttüler. Ġstanbul‟a karĢı sürekli tehdit 

savunurken, Roma‟ya karĢı çok ılımlı davranıldı. Bizans eyaletleri tahrip edilir ve Ġstanbul‟a yıldan yıla 

daha ağır vergiler konarken Roma, Hun dostluğunun mesut yıllarını yaĢadı. Zira Bizans‟tan artık 

bekledikleri yoktu. Buna karĢılık Macar ovasının ve onun ôtesindeki arazinin ele geçirilmesi ve 

teĢkil�tlandırılmasına sıra gelmiĢti. Buralarda oturan kavimler h�l� onlara cephe alabilirlerdi. Bu 

sebeple Batı Roma‟nın tasvibi veya yardımı Ģarttı. Bu düĢüncelerle Batı-Roma ile yapılan ittifak 20-30 

yıllık dıĢ siyasetlerini belirledi. Romanın elinde Hun ittifakı büyük bir kozdu ve Roma arazisi üzerine 

yerleĢen Cermen kavimleri kendisini tehdit ettiği anlarda bundan faydalanırdı. Bu suretle 4. yüzyılın 

sonunda ve 5. yüzyılın baĢında Roma‟nın hizmetinde çalıĢan pek çok Hun vardı. Ġmparatorluk 

ordusunda da sayısız Hun ücretlisi çalıĢırdı ve zenginlerin bir çoğu da ôzel emniyetlerinde Hun 

muhafızlarından faydalanıyorlardı. Alarik, Roma‟nın Hun yardımcılarından çok çekiniyordu. Alarik‟in 

410‟da Roma‟yı zapt ederek yağmalaması, Doğu Roma‟nın Uldin Hunları ile muharebe h�linde 

bulunması zamanına rastlamıĢtır. Bizans büyük Hun Ġmparatoru Karaton ile 412‟de mütareke yapar. 

Bizans, 412‟de Hunlara elçi heyeti gônderir ve bu elçi heyetinde bulunan Olympiodoros, mühim bir 

kısmı kaybolan eserinde Hunlara dair kayıtları içerir. Hunlar 420‟de Ġran‟a karĢı baĢarısız bir sefer 

yaparlar. 421‟de Bizans ile Ġran arasında ticarî meselelerden dolayı harp çıkmasından faydalanan 

Hunlar Trakya‟ya girdiler. Bundan sonra Attila‟nın amcası Rua zamanına kadar kuzey hudutlarında bir 

sükûn devresi gôrülür. 420. yıllardan sonra iktidara gelen Rua, kardeĢleri Muncuk ve Oktar ile birlikte 

hüküm sürdü ve kardeĢlerinin ôlümünden sonra 432‟de tek baĢına kağan oldu.  

Rua, Aetius‟un dostu idi ve 433‟de ona yardım etmek üzere Ġtalya‟ya girdi. Hunlar, bu yardım 

karĢılığında Pannonia‟nın bir kısmını devralmıĢlardır. Transilvanya‟nın tam olarak ilhakı da Tuna ve 

Tisa arasındaki arazinin zaptından sonra gerçekleĢir. Transilvanya‟da kuvvetli bir Cermen kavmi olan 

Gepidler oturuyorlardı ve Ostrogotlar Hunlar namına Gepidlere karĢı çarpıĢtılar. Ayrıca 406 yılından 

baĢlamak üzere Hunların Burgundlara karĢı giriĢtikleri seferler, arada Oktar zamanında büyük 

kayıplar vermeleriyle süre gelmiĢ ve sonunda Hunların Burgundlardan çok ağır bir Ģekilde intikam 

almalarıyla son bulmuĢtur.19 

Hunlar Hakkında  

Kaynaklardaki YanlıĢlar 

Hunların menĢei, hayat tarzı, etnik durumu ve dıĢ gôrünüĢleri hakkındaki bilgileri yalnız 

mağluplar cephesinden alıyoruz. Onların tarafsız ve gerçek bilgi vermelerini beklemek safdillik olur ve 

onların gôzü ile ortaya atılan hükümler yüzyıllar boyu değiĢmeden devam etmiĢtir ve bunları 

değiĢtirmek hemen hemen imk�nsızdır. Onlara gôre Hunlar, Avrupa‟yı kasıp kavuran barbarlığın 

temsilcileridirler. Hunların kimliği ve nereden geldikleri bilinmez. Onlarla ilgili olarak nakledilen sihirli 

geyik efsanesi herhalde onların menĢe efsanesidir. Geç Antik çağ yazarlarının onlar hakkında 

yazdıkları antik çağdan beri bilinen bin yıllık masallardır. Gerçi, 4. yüzyılın tanınmıĢ tarihçisi 

Ammianus, devrine nazaran tam ve objektif bilgiler vermeye çalıĢmıĢsa da çağdaĢı bulunmadığı 

devrin olaylarını anlatırken, bin yıl ônce aynı yerde vuku bulan olaylarla karıĢtırmıĢtır. Onun 
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kayıtlarında Strabon ve Herodotos, hatta Homeros‟un izlerini gôrmek mümkündür. Ammianus, Hunları 

gôrmemiĢ ve çağdaĢlarından onların sebep oldukları olayları duymuĢtur. Onlar hakkındaki tasvirleri 

okuduğu eserlerden almıĢ ve onun kayıtları okullarda hakikat imiĢ gibi zamanımıza kadar 

tekrarlanmıĢtır. Kayıtları Ģôyle ôzetlenebilir: Hunların ateĢe ihtiyacı yoktur, çünkü onlar piĢmiĢ yemek 

yemezler. Kôkleri ve çiğ etleri yer, bu eti baldırları ile at sırtı arasında ısıtırlar. Yabanî hayvanlar gibi 

yaĢarlar. Daha çok avlandıkları ile geçinir ve bunu bulamazlarsa yağma ettikleri ile beslenirler.20 

Avrupa adamı, çok sayıda hayvan yetiĢtirme ve mera değiĢtirme yoluyla sürdürülen çoban 

hayatını hiçbir zaman anlamadı. Onların gôzünde, Avrasya‟nın sonsuz bozkırlarının büyük baĢ 

hayvan yetiĢtiren insanı daima yurtsuz, her zaman yer değiĢtiren ve yollarda konaklayan, evlerde 

oturmaktan korkan, ve onların baĢlarına çôkeceğine inanan, çok defa bir kulübeye bile sahip 

bulunmayan insandır. Bôylesine ilkel Geç Ortaçağ fantezisinin mahsulü olan adama her türlü vahĢilik 

ve zorbalık atfedilebilir. Modern tarih yazarları, bütün bu fantastik tekerlemeleri terketmekle beraber, 

Ammianus gibi s�lim düĢünebilen bir insanın bütün bunları gerçekmiĢ gibi nakletmesi anlaĢılır gibi 

değildir. Hunlar yüksek bir kumandadan yoksundurlar, hiç dinleri bulunmamıĢ ve b�tıl itikatlara 

inanmıĢlardır… Bunların yanında modern bazı iddialara gôre de “paleolitik seviyedeki sürüler” veya 

“en aĢağı seviyedeki çobanlık” gibi değerlendirmelere rastlanır. Ammianus daha ileri giderek Hunların 

hayatını çok sade bir düzeye indirir. Halbuki Hunların toplumu, daha Avrupa‟da gôründükleri ilk andan 

itibaren ĢekillenmiĢ ve organize, baĢında büyük kağanın bulunduğu ve ôzerk bir kumandanın idare 

ettiği orduya sahipti. Hun kültürü, Orta Asya ve Ġran karıĢımı bir manzara kazanmıĢtı. GôrünüĢte sıkı 

bir askerî nizam h�kimdi. Hunları yakından gôrmek fırsatını bulan Ģair Claudianus, Romalı subayların 

sahip olmayı çok istedikleri Hun kemerinden bahseder.21 

Hunlar hakkındaki tasvirlerden ortaya çıkan tip: Kenarı yüksek ve katlanabilir bir küllah, tabanı 

yumuĢak çizmeler, geniĢ omuzlar, nispeten kısa boy, koca kafa, kalın boyun, çıkık yuvarlak bir gôğüs, 

bodur ve uzunca bir gôvde, kısa bacaklardır. Romalılar ufak yapılı olduklarından onların kısa boyu 

dikkat çekmemiĢse de onların tıknaz vücudunu biçimsiz bulmuĢlardır. Halbuki Ģair Sidonius Hunların 

güzel olduğu kanaatindedir. Ona gôre, at üzerinde oturdukları zaman boyları uzun gôrünür. Got 

kroniği, Gotların yanında Hunları gôsteriĢsiz sayıyor. Halbuki antropoloji malzemesi bunu 

doğrulamıyor ve Hunları Ģahsen gôrmüĢ olanların onlar hakkındaki bilgileri tamamı ile farklıdır. 

GüneĢin kavurduğu Hun simasının, kapalı yerlerde ve ormanlarda yaĢayan renksiz Gotlardan daha 

esmer olduğu doğrudur. Antropoloji malzemesi Hunlar arasında Mongoloid tiplere rastlandığını 

gôsteriyor. Fakat bu tipteki insanların sayısı %20-25‟ten fazla değildir. Ġç Asya da meydana çıkarılan 

binlerce mezarda bulunan kafataslarında Avrupa vasfı üstündür. Bu sebeple Jordanes‟in Attila‟yı 

tavsif eden satırları, gôrgü tanığının ifadesine uymaktan ziyade Attila‟dan 100 yıl sonra meydana 

gelen bir insan tipidir.22 

Hun Dili 

Hun dili hakkında güvenilir hiçbir kayda rastlamıyoruz. Fakat Bizans yazarı Priskos, 440‟lı 

yıllarda Got kumandanlarının büyük bir gayret ile Hunca konuĢtuklarını yazar. Bugüne kadar 15-20 
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kadar Hun Ģahıs adı kalmıĢtır ve bunlar da kendilerini çevreleyen yabancıların anlayabildikleri kadar 

doğrudur. Bu isimlerden ônemli bir kısmı Türk dilleri ile büyük bir yakınlık gôsterir. L�kin Hunların 

Cermen adları aldıkları da anlaĢılmaktadır. Attila‟nın amcasının adı Rua ve Attila adı bunlardandır. 

Gotların da Hun adları taĢıdıklarını biliyoruz. Attila‟nın babasının adı Muncuk “Ġnci” Rua‟nın yeğeninin 

adı Oktar “Kuvvetli, Yiğit”, amcasının adı Oibars “Panter”, Attila‟nın ilk karısının adı Arıkan “Temiz 

Prenses”, Attila‟nın oğulları Ernak “Kahraman”, Ellak “Ġlk”, Dengizik “Denize Benzeyen”. Hanedana 

mensup Ģahısların adı da büyük bir ihtimalle Türkçedir.  

Karaton “Kara Elbiseli”, Uldin “Bahadır”, Basig “Pantere Benzeyen”, Kursik “Asil”, EĢkam “Büyük 

Rahip”, Atakam “Rahip Ata”, Kelkal “Katı Karakter”, Bleda “H�kim, Hükümdar”. Bütün bunlardan sonra 

Hunları Moğol sayanlar da vardır. Fakat, daha baĢlangıçtan 468 yılına kadar Hun idareci zümresinin 

Türk adları taĢıdıkları bir gerçektir. Bu sül�le daha Volga ırmağının geçilmesinden itibaren iktidarda 

idi. Ġlk hükümdar Balamer, hem kumandan hem de büyük kağandı. Uldin‟den sonra gelen Karaton 

büyük kağandı. Yine Rua büyük kağan ve onun kardeĢi bir alt rütbede idi. Son büyük kağan, kendisini 

Doğu ve Batı Ġmparatorları ile aynı seviyede sayan Attila idi. L�kin bir çok Hun adının Türkçeden izah 

edilebilmesine rağmen, isimlerden hareketle bir kavmin dili ve ırkı hakkında karar vermek yanlıĢ 

olur.23 

Gôçebe Hayat Tarzı 

Hunların hayatı dinamik ve hareketli, kurdukları imparatorluk çok renkli idi. Bu imparatorluk 

Attila‟nın amcaları zamanında artık kurulmuĢtu. Yani bu büyük imparatorluğu kuran yalnız Attila 

değildi, bôyle muazzam bir imparatorluk bir tek Ģahsın eseri olamazdı. Diğer taraftan, bu denli büyük 

bir imparatorluğun bôyle kısa bir zamanda kurulmuĢ olması da üzerinde durulması gereken bir 

problemdir. Bu meselelere dair elimizde zaten çok az olan yazılı kaynaklar hemen hiç bilgi vermezler. 

Bu hususta son 30-40 yılda yapılan arkeoloji araĢtırmaları yardımcı olmaktadır. Ammianus‟un anlattığı 

Hun toplumu, talihi değiĢtirilemez bir çoban oluĢumudur. Bôyle bir toplum, aĢağı geliĢme seviyesinde, 

yerinde sayan veya hiç geliĢme kabiliyeti olmayan bir bozkır gôçebesidir. �obanların aĢağı seviyedeki 

gelir kaynakları, büyük çapta iĢler baĢaramayacağından bu durumun parazit veya yağmaya dayanan 

bir iktisat tarzı ile değiĢmesi gerekir.  

Gôçebeler, yiyecek fazlası biriktirmeye muktedir bulunmadıklarından büyüyebilmek için bir gıda 

fazlalığı kazanıncaya kadar beklemeleri icap etmiĢtir ve ancak Gotların gıda fazlasına kavuĢtuktan 

sonra yükselmeyi baĢarmıĢlardır. Halbuki Roma kaynaklarının bildirdiklerine gôre 4-5. yüzyıllarda 

Gotlar tahıl kıtlığı çekiyorlardı. Diğer bazı modern araĢtırmacılara gôre de Hunlar Slavlarla 

RomalılaĢmıĢ ve istebde dolaĢan yerleĢik kavimlerin tarım ürünlerini gasp ederek kuvvetlenmiĢlerdir. 

Bu ziraat ile geçinen kavimlerin sômürüsü olmadan Hunlar varlıklarını koruyamaz ve toplumlarında iĢ 

bôlümü oluĢamazdı. GeniĢ ilim çevrelerinde yayılmıĢ bulunan bu düĢünüĢ tarzını arkeoloji daima 

Ģüphe ile karĢılamıĢtır. Hunların Volga‟nın ôtesinde, Orta Asya‟da oturdukları zaman dahi, pek geri 

olmayan ve ĢekillenmiĢ bir toplumda yaĢadıkları, Hun devrine ait Ģahane prens mezarlarından 

anlaĢılmaktadır. Gôçebelerin baĢlıca servet kaynaklarının büyük çapta hayvan yetiĢtirmek olduğu bir 
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geçektir ve bu yüzden de bu hayvana ot ve su bulabilmek için dolaĢmaları bir zarurettir. BaĢlıca gıda 

maddeleri süt ve süt mamulleridir. Hayvanı kesmediği ve esirgediği için eti daha çok avcılık, balıkçılık 

yoluyla sağlarlardı. Tabiatı ile surlarla çevrili Ģehirleri de yoktu. BaĢlıca hayvanları atları dıĢında keçi, 

koyun ve sığırdı. Eti, sütü ve yünü dolayısıyla en çok koyunu beslerlerdi.24 

Romalılar Hunların atlı kültürüne hayranlıklarını gizleyemezler. Claudianus‟a gôre Hunlar 

atlarına yapıĢmıĢ gibidirler. Sidonius‟a gôre daha anasının yardımından yeni kurtulan bir Hun çocuğu 

eğerlenmiĢ bir at ile baĢ baĢadır. Hun kavmi at sırtında yaĢar. At sırtında alıĢveriĢ yapar, yer içer ve 

atın boynuna sarılarak uyuyabilir ve güzel rüyalar gôrürlerdi. At sırtında müzakerelerde bulunur ve 

mühim kararlar alırlardı. Devamlı at sırtında yaĢadıklarından Hunlar yaya yürümeyi sevmezlerdi. At, 

uzun zaman süratli bir ulaĢım aracı idi. Atlı kavimler, at sayesinde uzaktaki kavimleri yenmeyi ve kôle 

yapmayı baĢarmıĢlardır. YerleĢik kavimlerin durarak muharebe eden orduları karĢısında atlı 

gôçebeler muharebe taktiklerini sürat ve hareket üzerine kurmuĢlardır. Süratin muharebedeki büyük 

ônemini ilk defa kavrayanlar onlardır. At üzerinde süratle giderken ône, arkaya, yana aynı süratle ok 

atabilmeleri sayesinde yerleĢik kavimlerin ağır hareket eden orduları karĢısında bir üstünlük 

sağlamıĢlardır. DüĢman hatları ônünde Ģuraya buraya oklarını savurarak uçuĢmuĢ, hücum etmiĢ ve 

sonra �niden bir ric‟at yaparak düĢman saflarının yoğun maharebe nizamını bozduktan sonra 

muharebeye giriĢmiĢlerdir. Ağır kıtaları imha eden kuvvetlerle değil, hile ile fazla kan kaybetmeden 

baĢarı sağlarlardı. Gôçebenin sil�hı en son zamanlara kadar yaydı ve Hunlar ok atma sanatında 

batılıları hayran bırakmıĢlardır. Hunlar yay dıĢında yakın muharebelerde kılıç, hançer, mızrak ve 

kement kullanırlardı.25 

KıĢın ormanlarda yaĢayan ufak av hayvanlarının postlarını giyerlerdi. Yazın ise yün, ipek ve 

daha hafif malzemelerden yapılmıĢ elbiseleri vardı ve bunları renkli iĢlemelerle alacalı bir hale 

getirirlerdi. �nden açılan, dizlerle baldırlara kadar uzanan bir manto giyerlerdi. Genellikle keçi 

derisinden yapılmıĢ bir pantolon giymiĢlerdir ve bunun paçalarını topuklarda büzerek çarıkların içine 

sokarlardı. BaĢlarını tepeli ve ône doğru bükülen bir serpuĢ ôrterdi. Hun zenginleri iyi giyinmiĢlerdir. 

EĢyayı kıymetli taĢlarla süslemek �detti. Sıradan Hunların giysileri gôsteriĢsizdi. Bir defa giydikleri 

elbiseleri parçalanıncaya kadar değiĢtirmemiĢlerdir.26 

Gôçebenin asıl mesleği harp ve yağma idi. Tehlike �nında her türlü deneme ve yoksulluklara 

dayanmak �detti. Romalılar onların bu ôzelliklerini çok iyi bilirlerdi. Sulh zamanlarında ise tembelliğe 

alıĢkındılar. Vakit geçirmek için tavla oynar ve tavlayı sürekli yanlarında taĢırlardı. Gôçebeler arasında 

kumar yaygındı, sürüler kendiliğinden otladıkları için bol vakitleri vardı.  

Gôçebelerde herkes muharip sayılırdı, ônemli Ģahısların maiyeti vardı. Bu maiyet kısmen 

kôlelerden kısmen fakirleĢmiĢ hür kimselerden oluĢurlardı. Bir kôle, efendisine bedelini ôdemek 

suretiyle azat olabilirdi. Kôle her iĢi yapar, büyük bir kısmı kôylerde oturur, ziraat yapar veya 

efendisinin baĢka hizmetlerini gôrürlerdi. Kôyler kulübe ve tahta barakalardan oluĢurdu. Gôçebelerde 

zengin ile fakir, sade vatandaĢ arasında fark gôzetilirdi ve toplumda aristokratik bir hiyerarĢi vardı. 

YaratılıĢtan h�kimiyete duyarlı bir unsur olan gôçebe, bir kavmi ve bir imparatorluğu iktidar 
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basamaklarına gôre teĢkil eder ve bütün hayatı mertebelere dayanırdı. �st tabaka, memuriyetleri 

daima kendi aralarında bôlüĢürdü. Ancak soylu kiĢiler kumanda edebilir ve h�kimiyete liyakat ilahî bir 

lütuf (kharisma) sayılırdı ve bu da kan yoluyla babadan oğula geçerdi. Soylu olmadığı halde 

muharebelerde sivrilen bir kimse kahraman (Bagatur) olur, eğer büyük bir Ģôhrete kavuĢursa yeni 

soylu bir ailenin kurucusu olurdu. Soyluların siyasî hayattaki payı büyüktü ve gôçebe bir hükümdar 

tebasından tam bir itaat beklerse de yine de despot bir hükümdar değildi ve devletin ileri gelenleri ile 

danıĢması gerekirdi, l�kin isterse dediklerini yapmayabilirdi. Aile (aul) içinde de hiyerarĢi vardı. Her 

ailenin yurtlarda sınıflara gôre yerleĢmiĢ bir yeri vardı ve bunu değiĢtiremezdi. Sofrada dahi 

hiyerarĢiye dikkat edilir ve burada sosyal durum düĢünülmezdi. BaĢ mevki hükümdarın sağında ve 

ikincisi solunda idi.27 

Gôçebelerde çok kadın alma �deti vardı. Fakat kadın için yüklü bir meblağ ôdemek gerekirdi. 

Hele soylu bir kadın uğruna büyük bir servete (kalım) ihtiyaç vardı. Kadınlar arasında da hiyerarĢi 

gerçekleĢirdi. Ġlk hanım evin sahibesi sayılır ve diğer zevceler bunun emri altında bulunurlardı. Ancak 

ilk karısından doğan çocuklar veraset hakkına sahiptiler. Attila‟nın ilk karısı Arıkan‟ın ayrı bir saraya 

sahip bulunması, Hunlarda kadınlara değer verildiğini gôsterir. Bununla beraber gôçebe kadını satın 

alırdı ve bu mantığın bir neticesi olarak kadınlar da çocuklara ve akrabaya miras kalırlardı 

(leviratus).28 

Hayvanlar gôçebenin serveti olduğundan bütün hayatını hayvanları otlatma temelleri üzerinde 

düzenlemesi gerekirdi. Belirli aileler sürülerini bir arada otlatırlardı. Gôçebe toplumunun en küçük 

birimi aul idi ve aulda herkes serveti nispetinde katkıda bulunurdu. Aullarda henüz kan akrabalığı 

esası aranmazdı. Aul reisi idare ettiği toplumun baĢkanı idi. Aulda en çok servete, en nüfuzlu aileye 

ve akrabaya sahip olan emrederdi. Aul reisi kendi çevresinin kağanı idi, siyasî bir rolü de vardı. Her 

kabilenin belirli ve sınırları çizilmiĢ meraları vardı. KıĢlakların bôlüĢülmesinde çoğu zaman kavgalar 

çıkardı ve Ġstep h�kimiyeti etrafındaki mücadeleler bu suretle baĢlardı. Siyasî toplumlar kuvvetler 

etrafında kümelenir ve bôylece büyük istil�lar zamanına gelinirdi. Kavimler, bu siyasî birliğe kendi 

arzularıyla katılır veya zor kullanılarak boyun eğdirilirdi. Bôylece mütevazi bir baĢlangıçtan bugünden 

yarına derhal bir gôçebe imparatorluğu meydana gelirdi.29 

Aullar kabile ve kabile birlikleri içinde erimez ve sadece kum zerreleri gibi birbirlerine 

yapıĢırlardı. Bôylece en büyük gôçebe imparatorlukları dahi bir çok ôzerk devletçikten oluĢurdu. 

TeĢkil�tın bu gevĢek oluĢumunun çok büyük faydaları olduğu gibi mahzurları da vardı. Hakim sülale 

baĢka kavimleri istila ederek kendi toplulukları içinde bıraktığından iktidarları süratle geniĢleyebilirdi. 

Bu yüzden h�kim kabile, mağlup kavimleri zayıf bir Ģekilde ôrten ince bir tabakadan ibaretti. Bu 

tabaka iktidarı elinde tutabildiği müddetçe mesele yoktu. L�kin otoritesini kaybeder etmez taht 

mücadelesi süratle sona erer ve imparatorluk kuruluĢundaki süratle kendini oluĢturan bôlümlere 

ayrılırdı. �ok defa kabileler ittifakının ayrı bir hükümdarı yoktu ve kabilelerin birer reisi vardı. Bunlar 

ise yabancı devletlerle anlaĢmalar yapar, ittifaklar kurar ve kendi baĢlarına hareket ederlerdi. Ancak 

ortak bir tehlike �nında birbirlerine yardıma koĢarlardı. Hunlar da ancak zamanla daha sıkı bir birlik 

meydana getirdiler. Siyasî iktidar bir kısım kabile reisleri arasında bôlünür ve hükümdar henüz primus 
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inter pares (benzerleri arasında birinci) idi. 412 sıralarında Hunların büyük kağanı bulunan Karaton, 

h�l� Hunların tek kağanı değildi. Ġstebde bir kabilenin adı parlayınca diğer kavimler onun adını alırlar, 

bôylece kendi adları tamamıyla kaybolmuyor ve birlik içinde yaĢamakta devam ediyor. Bu itibarla 

Hunlar arasında da herkes Hun değildi. Fatihler, fethettikleri ülkenin halkını çok defa diğer kavimler 

arasında dağıtmıĢlar ve kadınlarla çocuklarına dokunmamıĢlardır. Hatta, t�bi kavimler bir dereceye 

kadar ôzerk de olabiliyorlardı. Fakat yeni t�biler gôçebe siyasi geleneğine gôre birlikte en son mevkii 

iĢgal eder, ôncü veya artçı gibi en ağır iĢleri gôrürlerdi.30 

T�bi kavimler hangi kategoriye girerlerse girsinler h�kim tabakanın anlayıĢında daima kôle ve 

cariye idiler. Attila, kendisine vergi ôdeyen imparatorun da kôle olduğunu sôyler. Gôçebe 

imparatorluğu büyüdükçe toptan imparatorluklar da kôleliği düĢerler. Orhun Kitabeleri‟ndeki Ģu cümle 

bunun açık bir ifadesidir: “Bu zamanda kôlelerin de kôleleri, cariyelerin de cariyeleri vardı…… 

sağladığımız ve teĢkil�ta kavuĢturduğumuz imparatorluk o kadar büyüktü”. BaĢ kaldıranlar zor 

kullanılarak bir arada tutulurlar; kağanın bütün endiĢesi, nizamsız ve bir çok aul‟dan oluĢan insan 

yığınından nizamlı bir topluluk meydana getirmekti.  

Kağan, kavmini nizama alıĢtırmak ve zengin etmekle iftihar eder; fakat, imparatorluğu aile mülkü 

sayar ve haleflerine miras olarak bırakır. Attila‟nın ôlümünden sonra imparatorluğun oğulları arasında 

kôleler tarzında bôlüĢülmesine, t�bi Cermen kavimleri baĢ kaldırırlar. Gôçebe hükümdarı, istila edilen 

bütün arazi ve menkuller üzerinde hak iddia eder.  

Hükümdar hanedanı ve kabilesi zabt edilen bütün serveti kendi malı sayar. En yüksek 

memuriyet ve mansıplar onlar arasında paylaĢılır. En büyük mansıpların sayısı Asya Hunlarında 24 

ve Gôktürklerde 28‟dir. Memuriyetler irsi idi ve bu kural bağlı kavimler için de geçerli idi. Rütbeler fiili 

bir iktidar ifade eder ve ünvanların sahipleri, büyük veya küçük ordu veya kavmin reisleridir. Rütbe ve 

ünvanların ônemini, kabile ve kavmin kuvveti, sayısı ve nüfuzu tayin ederdi. Gôçebe toplumunda 

hiyerarĢi çok kuvvetli olduğundan protokolde bu mevki ve ünvanlara riayet edilirdi. Halk onlu sisteme 

gôre bôlümlere ayrılmıĢ idi ve siyasî teĢkil�t aĢağıya doğru kademeli olarak inerdi.31 

Ġktidardaki kimseler, kağanın talihi ile çok yakından ilgili idiler, zira onunla yüklemiĢlerdir ve 

nimetlerden onun tarafından uzaklaĢtırılacaklardır. Bu sebeple iyi ve kôtü gününde ona yardım eder 

ve emirlerine itaatla uyarlardı. Taht değiĢimlerinden korkar ve istikbalin ne getireceğini bilmezlerdi. 

Seçkin olduğu kadar kabiliyetli bir halefin tahta çıkmasına dikkat ederler. H�kimiyet hakkı aileye ait 

bulunmakla beraber burada en yaĢlısı (senioratus) değil, fakat ônceki hükümdarın oğlunun h�kimiyet 

ônceliği gôzônünde bulundurulur ve Ģayet bu namzet çok genç veya baĢka sebeplerle tahta liyakatsız 

gôrülürse, vefat eden hükümdarın kardeĢi tahta çıkabilir ve genç yaĢtaki hükümdar ancak bunun 

vefatından sonra tahta varis olabilirdi. Fakat hükümdar ailesinin h�kimiyet hakkı tartıĢma konusu 

olamazdı, zira bu il�hi bir lütuf idi. Bu hakkı aileye efsanevî bir ced veya ilahi bir kahraman bahĢ 

etmiĢti ve o zamandan beri soyun bütün üyelerine babadan oğula geçmektedir. Bu hale gôre gôçebe 

veraset sistemi, ne soy hukukuna, ne ilk doğmuĢ olmak (primu geritura), ne de idoneitas (liyakat, 

münasıb olmak) uymaktan ziyade bu üçünün karıĢımı olup üçünden biri esasına dayanmaktadır.32 
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Attilanın erken vefat eden babası Muncuk‟un kardeĢleri Rua ve Oktarı‟dı. Bu ikisinin iktidarı 

paylaĢmıĢ oldukları sanılır. Bunlardan Oktar 434‟de ve Rua 435‟de vefat etmiĢdir. Rua‟nın ôlümünden 

sonra Muncuk‟un en yaĢlı oğlu Bleda tahta çıkar. Fakat iktidara gelir gelmez Attila‟yı ortak hükümdar 

olarak yanına alır. Bleda‟nın bu acelesinin sebebi iyi bilinmemekle beraber, zorba ve iktidara haris bir 

adam olan Attila‟yı tatmin etmeyi düĢündüğü tahmin ediliyor. Fakat Bleda, bu tutumu ile akibetten 

kurtulamamıĢ ve ağabeyinin vesayetini ziyadesi ile hakaret verici sayan Attila, ağabeyini ortadan 

kaldırarak tek baĢına kağan olmuĢtur (445). Oktar ve Rua zamanlarında imparatorluğun hudutları en 

geniĢ sınırlarına eriĢmiĢti ve Attila‟nın barbarlar arasında fazla yorulmasına ihtiyaç kalmamıĢtı. O 

vaktini daha çok imparatorluk üzerine çevirecekti. Ġstepte siyasî hayatın sınırları �deta kozmosda 

cereyan eder. Kuzey aslî yônlerin baĢıdır ve k�inat kuzey yıldızının etrafında dôner. Kağanın tahtı da 

sarayın kuzeyindedir ve dünyanın merkezini temsil eder. Asli yônler de 4 kôĢe ve 6 kôĢe gibi 

kozmogonik türdendir. Kağan, siyasî iktidarın üzerinde bir anlam taĢır ve insan toplumunda k�inat 

nizamının muhafızı ve ihtiyaç halinde koruyucusudur. Ġnsanlar ile k�inat arasındaki �hengi sağlar ve 

bu �heng bozulduğu zaman halkın baĢına fel�ketler ve �fetler yağar. Dolayısıyla ruhani hizmeti de 

gôrür. Kurban kazanları ile kadeh iktidar al�metleridirler. Sorumluluğu çok büyüktür, yalnız dünyadaki 

düĢmanlarla değil aynı zamanda kozmik kudretlerle de mücadelesi gerekmektedir. Tebaası 

kendisinden fena ruhlara karĢı gelmesini ve iyi ruhların yardımını sağlamasını ister. Ġktidarı sihirli bir 

kuvvetle donatılmıĢtır. Fakat bir defa ülkede tabii �fetler, kuraklık, don baĢ gôsterirse hali fenadır. 

Kağan �deta kavminin �kıbetini, mahvını veya yükselmesini elinde bulundurur. ġanyü (Hükümdar), 

arz üzerinde bütün k�inatın iradesi ve yardımı ile hüküm sürer. Tebaası üzerinde semanın oğlu veya 

semanın kopyası gibi gôrünür. Aslında hükümdar demek olan ġanyü sôzünün anlamı “Büyük, GeniĢ” 

idi. Bu da temsil ettiği semanın bôyle olmasından ileri gelirdi. Sonraki yy.‟da ilahî lütuf teorisi kuvvetini 

kayıp etmemiĢtir. Orhun Kitabeleri‟nin bir yerinde Ģu sôzleri okuyoruz: “Tengri teg tengride bolmuĢ 

Türk Bilge Kağan” (gôkte doğmuĢ il�hlara benzeyen Türk Bilge Kağan.)33 

“Semanın oğlu” olan hükümdar dünyaya sonsuz bir kibirle bakar ve bütün gôrdüklerinin 

kendisine ait olduğunu sanırdı. Kağan il�hi bir seçim ve yüksek bir misyon hukukuna dayanarak bütün 

dünyayı kendisine ait sanardı. Bu sebeple bütün dünyaya h�kim olmak maksadıyla ülkelere ve 

kavimlere saldırmıĢtır. �adırı k�inatın merkezi olduğu gibi, imparatorluğu da hayalde k�inatı kavrardı. 

Gôktürk Kağanının Bizans Ġmparatoru Maurikios‟a (582-602) yazdığı mektupta “Yedi kavimin 

kumandanı ve yedi ülkenin sahibi büyük kağandan Romalıların imparatoruna” diyordu. Burada yedi 

kelimesi çokluğu ifade ederdi. Gôktürk kağanı ve Hun kağanı Uldin zamanlarında blôf gibi gôrünen 

olaylar Attila zamanında gerçekleĢmiĢtir. Hun sarayında Attila ile konuĢma gerektiğinde herkesin 

titrediği anlatılır. Herkes Attila‟nın emirlerine kôlece riayet etmiĢtir. Krallar ve değiĢik kavimlerin reisleri 

onun emirlerine itina ile riayet etmiĢ ve gôzleriyle iĢaret ettiği zaman hepsi tereddüt etmeden 

istediklerini yerine getirmiĢlerdir.34 

Korkutma, gôçebenin çok eski bir taktiği idi Attila‟nın Ģôhreti karĢısında herkesi korku sarmıĢtı. 

En küçük hakaret müthiĢ bir hiddet sebebi oluyordu. Bôylece ordularını harekete getirmeden bir çok 

emeline kavuĢmuĢtur. Attila ileri gelen adamlarını düĢünmüĢ ve korumuĢtur.  
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Attila, Bizans sarayının kendisini aynı seviyede bir prens olarak kabul etmesini istemiĢ fakat 

bunu baĢaramamıĢtır. Zira onlar, Attila‟yı diğer yabancı reislerden farksız saydıklarını her fırsatta 

açıklamaktan çekinmemiĢtir. Halbuki kendisini Semanın oğlu sayan Attila‟yı bu tutum incitmiĢtir. 

Mesela Attila kendisine elçi olarak konsüllük yapmıĢ, kibar insanların gônderilmesini istemiĢ fakat 

Bizans sarayı buna riayet etmemiĢtir. L�kin Atilla, bu meselede fazla ısrarlı davranmamıĢ ve Bizans 

elçileri seçme insanlardan oldukları zaman onlara karĢı çok nazik ve mültefit davranmıĢtır. Attila, her 

ne pahasına olursa olsun imparatorun kendisini aynı seviyede saymasını sağlamayı istemiĢtir. 

Honoria ile evlenmek istemesi de bu gayeye hizmet edecekti. Zira, Honoria‟nın kocası olarak Batı 

Ġmparatorluğu‟nu kolayca ele geçirebilirdi ve Honoria ile evlenmesi bütün dünyaya onun imparator ile 

aynı seviyede bir prens olduğunu gôsterecekti. Halbuki otoritelerine çok düĢkün olan Bizanslılar, 

Attila‟ya ôdenen haracın, gôrünüĢü kurtarmak maksadıyla hizmet karĢılığı olarak kendisine 

gônderildiğini yayıyorlardı. Bu oyuna gelen Attila‟nın imparatorluk tarafından kendisine verilen 

Magister Militum ünvanını kabul etmesi garip bir netice veriyordu. Zira bu ünvan ordu kumandanı 

demekti.35 

Attila‟nın tasvirinden ortaya çıkan sima, tam bir gôçebe hükümdarıdır. Muharebeden 

hoĢlanmasına rağmen yine de düĢünerek hareket eder ve aklıyla bütün gayesine eriĢirdi. Kısa boylu, 

geniĢ omuzlu idi. Büyük baĢına nispetle gôzleri ufaktı. Seyrek sakalı artık kırlaĢmıĢtı. Yassı burnu, 

Ģekilsiz suratı vardı. �ehresinin yassı burun ve ufak gôzleri yanında tıknaz vücudu ve kısa boynu, 

ayrıca seyrek sakalı onun Türk ırkından olduğuna del�let etmektedir. Atlı gôçebelerde hile çok sık 

baĢvurdukları bir davranıĢtı, taktikleri de buna dayanırdı. Attila haĢinliği yanında kurnazdı da. Bizans 

tarihçisi Priskos onun dessas tabiatına dair bir çok misal verir. Bizans elçi heyetini zek�sıyla yendiğini 

gôrüyoruz. Gôçebeler harp ve ganimet ile geçindiklerinden Bizans sarayını son haddine kadar 

soymuĢlardır. Bu yüzden olacak Bizans ve Roma yazarları onların paraya haris olduklarını yazarlar. 

Elindeki imk�nlara rağmen Attila çok sade yaĢardı. Giyiminde ve yiyip içmesinde ve eĢyalarında 

büyük bir sadelik gôze çarpıyordu. Bizans elçi heyetine verdiği ziyafette misafirlerine gümüĢ tabaklar 

içinde çok değiĢik yemekler ikram ettiği halde kendisi tahta bir tabak içinde sade et yemekle 

yetinmiĢtir. Giyimi de çok sade imiĢ ve ancak temizliğiyle dikkati çekiyormuĢ.36 

Attila‟nın güldüğünü gôren yoktu. Elçi heyetine verdiği ziyafette dahi sessiz ve mahzun 

oturmuĢtur. Gôçebe hükümdarlar “Sema‟nın Ġradesi ile” hüküm sürer ve arz üzerinde fetihlerde 

bulunurlar. Yüreklerinde Sema‟nın oğullarının ateĢi yanmaktadır. Attila kılıcını il�hî bir ilhamın idare 

ettiğini ve kendisini kozmik kuvvetlerin kavimlerin üzerine çıkardığına inanıyordu. Mahzun sessizliği 

belki de buradan ileri geliyordu. Ġl�hî kuvvetler tarafından seçilmiĢ olmanın verdiği ağırlık omuzlarına 

basıyordu. Bu sebeple bir çok katlı Semada ruhların ve il�hların kendi safında muharebe ettiklerini 

düĢünürdü. Sihirli kuvveti azalmamıĢ mıydı? Bu yüzden Attila daima k�hinlere baĢvururdu. Attila batıl 

itikatlara inanıyordu ve Attila‟yı rahipler çevirmiĢlerdi. Kam adı verilen rahipler sihirle ve Ģamanlıkla 

uğraĢırlardı. Attila onların kehanetine baĢvurmadan hareket etmezdi. K�hinler kendisine soyunun 

sona ereceğini fakat en küçük oğlu etrafında parıldayan ıĢıkla tekrar yükseleceği kehanetinde 

bulunmuĢlardı. O zamandan beri tahtın varisi büyük oğlu Ellak olmasına rağmen Ġrnek‟i ĢımartmıĢ ve 
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bu tutumu imparatorluğa çok zarar vermiĢtir. Veliaht gerekli otoriteyi sağlayamamıĢ ve Attila vefat 

edince oğulları arasında kavga çıkmıĢtır. Son Mauriacum muharebesinde de rahipler kendisine 

muharebeyi kaybedeceğini bildirmiĢlerdi. Bu yüzden Attila hücuma geçecek yerde ilk sırada kendi 

hayatını emniyet altına almayı düĢünmüĢ ve pasif davranmıĢtır. Batıl itikatlar Attila‟yı zayıflatmıĢtır. 

Yine batıl itikatları yüzünden Roma‟yı feth etmekten vazgeçmiĢtir. Zira rahipler ona, Roma‟yı feth 

ettikten sonra Alarik‟in ôldüğünü hatırlatmıĢlar ve Attila ruhunda sarsılmıĢtır.37 

Hunlar Don nehrini geçtiklerinde bôlgeye gôçebe olmayan kavimler yerleĢmiĢlerdi. Ġstebin batı 

uzantısı olan Macar ovası ile Karpatlar havzasında artık yerleĢik kavimler yaĢıyorlardı. Gotlar, daha 

batıdaki Cermen Kavimleri de gôçebe değillerdi. Hun toplumu çok değiĢik kavimler üzerinde hüküm 

sürüyordu. �zellikle Doğu Gotlarıyla çok yakın münasebetlerde idiler. Gepid kralı Ardarik ve Doğu 

Gotları kralı Valamer kağanın en mahrem müĢavirleri idiler. Skir kralı Edeko da Atilla‟nın en itimadını 

kazananlardan biriydi. Elçilik yapıyor ve sıra kendisine geldiğinde efendisinin sarayı ônünde nôbet 

bekliyordu. Gôçebe dünya gôrüĢünde mağlubu ôlüm derecesinde yere sermek hata idi, bunun yerine 

onu talih ortağı yapmak vardı. Bu sayede Cermen hükümdarlarından çoğu Attila‟yı kendi en yüksek 

efendileri sayıyorlardı. Attila‟yı (At-ila) diye adlandırmaları bunun açık bir ôrneği idi. Zira Gotça, Atta, 

Ata “Baba + ila. Beraber yaĢamanın normal bir sonucu olarak bir Hun bir Cermen adını, bir Cermen 

de bir Hun adını alabiliyordu. Rua Cermence olduğu gibi Attila‟nın bir akrabasının adı Laudaricus da 

Gotça idi. Buna karĢılık Cermenler de Hunimund, Hunwulf adlarını almıĢlardı. Fakat zamanımıza 

kalan Hun adlarının çoğu Hunca idi. Buradan anlaĢıldığı üzere yoğun Cermen etkisine rağmen Hunlar 

ôzelliklerini koruyabilmiĢlerdir.38 

3. yüzyılda Pontus ve Tuna bôlgesine gelen Doğu Gotları, bu bôlgede oturan Ġranî Sarmat 

kavimlerinin h�kimiyetine son vermiĢ, fakat onların medenî etkisine girmiĢlerdir. Ġskit-Sarmat kültürü, 

Ġran-Grek unsurlarıyla karıĢarak oldukça yüksek bir seviyeye eriĢmiĢti. Hunlar Ġç Asya‟dan getirdikleri 

medeni unsurları batı Ġsteblerinde terk etmiĢ ve Pontusta Yunan medeni çevresine girmiĢlerdi. Bu 

kültür değiĢiminde Romanizmin‟de payı vardır. 433‟de Pannonia‟yı ele geçiren Hunlar, L�tin kültür 

sahasına girmiĢlerdi. Hun sarayında L�tincenin yer almaya baĢlaması 5. yüzyıl baĢlarına rastlar. 

Attila‟nın sarayında artık Cermenlerden baĢka L�tinleri de buluyoruz. Attila ve Bleda, kançılarlık 

iĢlerinde bundan bôyle L�tinlerden faydalanmıĢlar ve Hunların her iki imparatorluğa gônderdiği 

mektupları kaleme almıĢlardır.39 

Büyük imparatorlukta medenî mahsullerin el değiĢtirmesinde tüccarların büyük payı vardı. �ok 

geniĢ sahalara yayılan imparatorluk içinde kuzey-güney, doğu-batı arasında ticaret eĢyasının 

engellerle karĢılaĢmadan taĢınması sağlanmıĢtı. Ġmparatorluğun doğu bôlgesinden �in‟e kadar 

uzanan bôlgelerde kervanlar iĢliyordu. Attila, Bizans ile ülkesi arasında ticari münasebetlerin 

kuvvetlenmesine çok dikkat etmiĢtir. Bu ticaretin baĢlıca merkezleri Silezya‟nın Morava vadisi, Tuna 

bôlgesinde Viminakion ve diğer ticaret Ģehirleri idiler. Henüz geliĢmemiĢ bulunan gôçebe ekonomisi 

ihtiyacı olan sanayi maddelerini ve erzakın ônemli bôlümünü, isteb dıĢında yaĢayan kôylü ve ziraat 

erbabından alırdı. Bu sebeple bu kavimlerle sürekli temas halinde idiler ve ticaret Hun toplumunda 

büyük bir yer tutardı.40 
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Roma kültürünün yayılmasında misyonerler ilk sırayı alırlardı. Hunların Avrupa‟da daha ilk 

gôrünmelerinden baĢlamak üzere Kilise, Hunlar arasında din neĢri hareketine giriĢmiĢtir. Avrupa‟nın 

ufkunda yeni bir kavmin ortaya çıkmasının hemen ardından din adamları bu yabancıları ziyaret 

ederlerdi. Hunlar arasında ilk din neĢri hareketleri Tuna boyundaki piskoposluklarda baĢlamıĢtır. 

Fakat, Hunlar arasındaki din neĢri hareketi fazla baĢarılı değildi. Buna rağmen Hunların haĢin 

tavırlarını değiĢtirmeyi baĢardıkları ve daha ılımlı olmalarına yardımcı oldukları kaydedilir. Misyonerler 

din neĢri yaparken halkı kazanmak maksadıyla onlara ziyafet vermek ve hediyeler dağıtmak gibi 

yollara baĢvururlardı. Misyonerler arasında bir ara Ġstanbul patrikliği de yapan (340-398) Ioannes 

Chrysostomos gibi meĢhurları da vardı. Misyonerlerin en büyük güçlüğü dil engeliydi. Hunca bilenler 

çok azdı. Attila‟nın h�kimiyetinin en parlak devrinde Hırıstiyanlığa giren bazı Hunların kendi �detlerini 

unuttukları anlatılır. Fakat, Hunların büyük bir kısmı kendi dinlerinde kalmıĢ, ancak Romalılara esir 

düĢenler arasında Hıristiyanlık yayılmıĢtır. Trakya‟nın genellikle karıĢıklığın hüküm sürdüğü 

bôlgelerinde kôleler, fatih Hunları, kurtarıcı gibi gôrmüĢ ve onlarla iĢ yapmaktan çekinmemiĢler ve 

baskı altında yaĢayan sınıflar Hunları iyi karĢılamıĢtır. Mesela, sınır bôlgelerinde yaĢayan kalelerden 

biri Hunlara kapılarını açmıĢtı. Kilise çevrelerinde ise Attila‟nın “Allahın Kılıcı, Kırbacı” olduğu 

düĢüncesi h�kimdi. Bu değiĢik medeniyet ve muhtelif kavimler arasında Hunlar, gôçebe kültürünü 

henüz unutmamıĢlardı. Gerçek fatihler olarak bütün mağlup kavimlerin sundukları nimetlerden 

faydalanmayı bilmiĢlerdir. Attila‟nın nazırı Onegesios baĢ Ģehirde kendisine hamam yaptırmıĢtır. 

Ġsteb‟in bu yoksulluklara alıĢkın çocukları, rahata ve medeniyetin nimetlerine çok çabuk alıĢtılar. 

Masalarında Sirmium Ģarabı ve çiftçi halkın muteber gıdası ekmek artık eksik değildi. Daha uzun 

zaman yaĢasalardı belki RomalılaĢır veya Cermenlerin arasında erirlerdi. L�kin h�kimiyetleri uzun 

sürmedi ve gôçebe kimliklerini unutmadan tarih sahnesinden uzaklaĢtılar.41 

Hunların mülkiyet esasları hakkında bilgimiz yoktur. Mülkiyet ôzel miydi? Yoksa klana mı aitti 

bilmiyoruz. Ancak, gôçebelerde ôzel mülkiyeti düĢünmek güçtür. Sürüler herhalde ailenindi. L�kin 

Balamer devrinden Attila devrine kadar mülkiyet anlayıĢı da değiĢmiĢti. Zira, Onegesios‟un ve diğer 

Hun ileri gelenlerinin her Ģeyi vardı. Zengin tabakanın ekonomik ve sosyal varlıklarını korumak 

hususunda çabaladıkları süphesizdir. Gerçi ailelerde babanın sal�hiyetleri sınırsızdı. Fakat Hunlarda 

kôlelik fazla geliĢmemiĢti ve harpde esir aldıklarını kôle ediniyorlardı. Hunlarda doğuĢdan kôleliğin 

bulunduğuna dair bilgimiz yoktur.42 

�ok eskiden beri ordu sayıları abartılı olarak anlatırlarsa da orduda beslenme, barınma ve 

ulaĢtırma güçlükleri gôz ônünde bulundurulunca daha mütevazı orduları düĢünmek doğru olur. 

Attila‟nın ordusunun altı yüz bin ve daha fazla olduğu sôylenir. Buna karĢılık Roma kaynaklarının 

verdiği sayılar daha kabul edilebilir gôrülür ve 409‟da Honorius on bin kiĢilik ordu çıkarabilmiĢti. Devrin 

güvenilir yazarı Olympiodoros bu sayıdaki bir ordunun beslenmesinde dahi ne kadar büyük 

güçlüklerle karĢılaĢtığını kaydeder. Aetius‟un 425‟de Ġtalya‟ya getirdiği ileri sürülen 60 bin kiĢilik ordu 

bir tartıĢma konusudur. Bu devrin bütün kumandanları düĢmanlarına karĢı kendi ordularını daha fazla 

sayıda gôstermiĢlerdir. Priskos‟un Attila‟nın ordusunun 500 bin kiĢi olduğunu bildirmesi de abartmadır. 

Büyük Hun fetihlerinde çok daha az sayıda orduların kullanıldığı Ģüphesizdir.43 
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Bütün istep gôçebeleri kolayca sil�hlanan, çabuk nizama gelebilen, kendi gıdasını kendisi 

sağlayabilen, ani taarruzlara kabiliyetli, uzun seferlere ve güçlüklere dayanıklı insanlardı. Hun 

ordusunun teçhizatı eksiklerle doluydu, ayrıca ordu yetersizdi. Romalılar arasında Hunlardan korkan 

ve nefret eden kimseler az sayıdaki yazarlardı. Bütün eksikliklerine rağmen Hunların yüksek askeri bir 

baĢarı gôstermesi anlaĢılmaz bir meseledir. Fakat Hunlar, her zaman Romalıları tehdit etmediler. 

Ancak kabileler birliği sağlanarak birlik oluĢturduktan sonra bir kuvvet haline gelip tehdit 

oluĢturmuĢlardır. Roma Ġmparatorluğu, barbarlar namına her bakımdan çekici bir ülkeydi. Hunlar ônce 

hem devletin hem de varlıklı kimselerin yanında ücretli olarak çalıĢırlardı ve bôyle baĢlayan ilk 

temaslardan sonra Hun toplumunun dünya h�kimiyeti fikri geliĢir. Olympiodoros Hunlar arasında 

bulunduğu zaman (412), onların birkaç hükümdarının bulunduğundan bahseder. Bunların baĢı 

Karaton‟dur. Bu sıralarda konfederasyonun ne kadar sürdüğünü iyi bilmiyoruz. Bazılarına gôre 

Karpatlardan Don ırmağına kadar uzanan sahalarda yekpare bir Hun imparatorluğu meydana gelmiĢti 

ve bunun kurucusu Uldin idi. Ġddiaya gôre Margus‟un karĢısında Hunların da merkezi vardı ve burayı 

Uldin kurmuĢtu. 5. yy.‟ın 40. yıllarına kadar merkez burası idi. Bütün tahminlere gôre Uldin Hunlardan 

ancak bir kısmının hakanı idi. Rua ile Oktar bunun çocukları idiler. Kabileler birliğinin 420‟li yıllardan 

sonra gerçekleĢtiği tahmin edilir. Bu yıllardan sonra Hunların iktidarı süratle artmıĢ ve Attila 

zamanında evcine eriĢmiĢti. Bu günkü Ukrayna Hun arazisinin merkezinde bulunuyordu.44 

Hun Ġmparatorluğu‟nun   

Temellerinin Atılması 

Hun tarihi hakkında en kıymetli kaynağımız olan Priskos‟un eseri 434 olayları ile baĢlar ve bu 

bahis eserinin en kıymetli kısmıdır. Maalesef eseri tam olarak elimize geçmediğinden olayları etraflı 

olarak ôğrenemiyoruz. Hun kabileler birliğini 5. yüzyılın 20. yıllarında Rua ele geçirir ve o henüz bütün 

Hunların reisi değildir. Ġktidarı Muncuk ve Oktar ile paylaĢır. Tahminlere gôre her biri Hunların bir 

kısmı ile bağlı kavimlerin bir bôlümü üzerinde hüküm sürerdi. Bağlı kavimler idaresinin nasıl 

ayarlandığı bilinmemektedir. Bu devrin bir çok olayı kaynak eksikliğinden dolayı karanlıktadır. Rua‟nın 

kardeĢleri Muncuk ve Oktar ondan ônce ôldüklerinden Rua 432‟de bütün Hunların kağanıdır. Hunlar 

434‟de Bizans‟a karĢı harekete geçerler. Rua, Bizans ordusunun uzakta bulunmasından faydalanarak 

Trakya‟da ilerledi ve Ġmparatorluğu 350 libre altın (1 libre 0.327kg) ôdemeye zorladı ve bir sulh imza 

edildi. Bu para haraçtı, Bizans altınlarının Hun sarayına akması bôyle baĢladı ve bununla Hun 

arkeolojisinin altın devrine geliniyordu. Bundan sonraki yıllarda Bizans‟ın yerini Roma Ġmparatorluğu 

alacaktı. 

Büyük Ġmparator Theodosios‟un oğlu Honorius vefat edince (14 Ağustos 423), senato ve 

kumandanlar bir Ġtalyan soylusu olan Johannes‟i imparator seçtiler (20 Kasım 423). Fakat Ravenna 

Sarayı bu yeni imparatoru kabul etmedi ve I. Theodosios‟un kızı Augusta Galla Placidia ile Doğu 

Roma Ġmparatoru birleĢerek Johannes‟i ortadan kaldırdılar. Bunun üzerine Aetius yardım istemek 

üzere Hunlara baĢvurdu ve Rua‟dan büyük bir meblağ karĢılığında kuvvetli bir Hun ordusu ile Ġtalya 

üzerine yürüdü. Fakat bu ordu gecikmiĢti, Galla Placidia bu Hunlara haraç vermek zorunda kaldı 
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(425). Bôylece Hunlar Batı Roma Ġmparatorluğu‟nun içiĢlerine karıĢmıĢ oluyorlardı.45 Hunların yeni 

imparatorluk merkezi bu sıralarda Kôrôs ve Maros ırmakları bôlgesinde bulunuyordu. Bu arada Aetius 

Hun dostluğundan mahirane faydalandı. Hun yardımcı kuvvetlerini her yıl Galiya‟ya gônderdi ve bu 

kuvvetler 425-427 yılları arasında gittikçe daha tehlikeli bir hal alan Vizigotları geri püskürttüler ve 

428‟de bir kısım Frankları Ren ırmağının karĢı tarafına sürdüler. Rua‟nın kardeĢi Oktar 429-430‟da 

Ren ırmağının sağ sahilinde bulunan Burgund‟lara hücum etti, fakat kendisi de bu sefer esnasında 

vefat etti. Oktar‟ın ôlümü Burgundlar arasında bir ferahlık yarattı. Bu arada Aetius merkeze alındı ve 

orada ordu baĢ kumandanı il�n edildi. 432 yılında Saray, bütün iktidarı ele geçiren bu ordular 

baĢkumandanının üzerinden rütbelerini alarak mevkiinden uzaklaĢtırdı ve Afrika duxu Bonifacius‟u 

baĢkumandanlığa getirdi. Patricius il�n edilen Bonifacius Aetius ile ona sadık kalan kuvvetleri 

Rimini‟de yendi. Fakat Aetius Hun sarayına sığındı, arkadaĢı Rua ona yardım etti ve Aetius Hun 

kuvvetleri ile Ġtalya‟ya girdi. Ġmparatorluk kuvvetlerini dağıttılar; bunun üzerine imparatoriçe Aetius‟u 

affetti ve onu patricius yaptı (430-435).46 Bu arada Rua vefat etmiĢ, Bleda ile Attila iktidara 

gelmiĢlerdi. Aetius, Roma‟da müzakerelerde bulunan Hun elçilerine resmen Pannonia‟yı verdi. Bu 

arada Roma-Hun münasebetleri en üst düzeye yükseldi.  

Aetius oğlu Carpilio‟yu Hun sarayına rehine olarak gônderdi. Kendisi yeniden Gallia‟ya gitti ve 

435 yılında Ren ırmağını geçerek Roma arazisine giren ve kendi baĢına buyruk Burgundlara karĢı 

yeniden dostları Hunlara baĢvurdu. 433-436‟da Burgundların ordusu baĢlarında kralları Gundahar 

olmak üzere kılıçtan geçirildi. Bu korkunç olay Cermen kavimlerinin hatırasında derin izler bırakmıĢ ve 

olaylar daha sonra Nibelungem destanına girmiĢtir. Bu olaydan sonra Hunlar Gallia valisi Litorius‟u 

Vizigotlara karĢı giriĢtiği seferde desteklediler ve baĢlangıçta baĢarılı oldular. 437‟de Litorius‟un Hun 

kıtaları Vizigot Kralı I. Theodorikin Narbon Ģehri üzerindeki muhasarasını kaldırarak Ģehri kurtardılar. 

Ertesi yıl Litorius ve Hun yardımcıları arka arkaya kazandıkları zaferlerle Vizigotların baĢĢehri 

Toulouse‟u sıkıĢtırdılar. Bu sıkıĢık durumda Vizigotlar Litorius‟dan sulh istediler, fakat Litorius bu teklifi 

reddetti. Muharebenin kızıĢtığı bir anda Litorius esir düĢtü ve Ģehirde ôldürüldü, Hunlar dağıldılar. 

439‟da Hunlar, Gallia aristokratlarına yardımcı olarak çalıĢtılar. Bu sıralarda her tarafta Hunların 

yardımı aranmaktaydı. “Son Romalı” ünvanını alan Aetius, gôrünüĢü kurtarmak hususundaki bütün 

çabalara rağmen Hunların yarattığı bir insandı. Hunlar olmadan ne iktidara gelebilir, ne de iktidarda 

kalabilirdi. Augusta Galla Placidia‟nın durumu da daha iyi değildi. Aetius‟u iktidardan uzaklaĢtırmak 

pahasına eski düĢmanları Vizigotlarla iĢbirliği yapmaktan çekinmedi. Hatalı siyasetin neticesi Kuzey 

Afrika‟nın kaybı oldu. Bütün bu olayların sonunda durum Hunların lehine geliĢti. Batı Roma 

Ġmparatorluğu‟nun siyaseti 435‟den beri Hunların askeri gücüne dayanıyordu. Para, deneyim, ganimet 

onların eline geçmiĢti. Hunlar bu zamanda artık siyasi hünerlerini gôstermeye baĢlamıĢlardı.47 

434‟de Rua Ġstanbul‟a elçiler gôndererek Hunlardan kaçan bir kısım kimseleri istedi, aksi halde 

harp olacaktı. Zaman iyi seçilmiĢti, zira Doğu Roma‟nın kuvvetleri birkaç yıldan beri Afrika‟da 

Vandallarla muharebe halinde idiler. Afrika duxu Bonifacius ise Ġtalya‟da Aetius ile muharebe halinde 

idi. Elçinin iadesini istediği insanlar, Azak Denizi bôlgesinde oturan ve Rua‟nın h�kimiyetini tanımak 

istemeyen kabilelerdendiler. Orduların Afrika da bulunmasını gôz ônünde tutan Bizans diplomatları, 
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elçiyle müzakerelerde bulunmaya karar verdiler. Hunlarla konuĢmayı kabul eden kumandanlardan biri 

Plintha idi ve bu Theodosios‟un sarayında nüfuz kazanan bir Got‟du. Bu esnada Rua ôldü ve bu olay 

Bizans‟ta bir ferahlık sebebiydi. Zira onun harp tehdidi imparatorlukta bir gerilim sebebi olmuĢtu. 

Rua‟dan sonra Bleda ile Attila onun yerine geçmiĢlerdi.48 

Ġktidara gelen iki kardeĢin karakterlerinin birbirinden farklı olduğundan baĢka bir bilgimiz yoktur. 

Attila‟nın karakteri hakkında azimli, kararlı, merhametsiz bir Ģahsiyeti olduğu bildirilir. Bizans 

senatosu, Rua‟nın ôlümünden sonra da Hunlarla müzakerelerin devamına karar verdi. Plintha 

idaresinde bir heyeti Margus Ģehrine gônderdi. Morova ırmağının Tuna‟ya dôküldüğü yere yakın bir 

Ģehir olan Margus ônemli bir ticaret merkeziydi. Bizans heyeti Bleda ve Attila‟nın elçilerini Ģehrin 

surları dıĢında karĢıladılar ve Hunlar atlarından inmek istemediklerinden müzakereler at sırtında 

sürdü. Aslında müzakereler formaliteleri yerine getirmekten ibaretti, zira Hunların isteklerinin hepsi 

kabul edilmiĢti. AntlaĢmaya gôre Bizanslılar bundan bôyle Hun kaçaklarını kabul etmeyecek ve o 

güne kadar sığınanları da geri vereceklerdi. Ġade edilmeyenlerin her biri baĢına 8 Solidus ôdenecekti. 

Bu para ile o bôlgede 100 kile buğday (Mod) satın alınabiliyordu. Bundan baĢka Bizanslılar, Hunların 

Harp halinde bulundukları hiçbir kavimle ittifak kuramayacaklardı. Yine bu antlaĢma, Hunlara 

imparatorluk Ģehirlerinde ticaret hakkı tanıyordu. Plintha, Hunlara ôdenen verginin iki misline 

çıkarılmasına razı olmak zorunda kaldı. Bu 700 Libre altın (yaklaĢık 229 kilo) idi. 435 Margus 

AntlaĢması aslında bir emirname idi ve bôylece muharebenin ônü alınmıĢ oluyordu.49 

Bundan sonraki 4-5 yıl olayları karanlıklar içindedir. Attila‟nın ordug�hı bugünkü BükreĢ ile 

Ploesti arasında bir yerde idi. Attila‟nın bu sıralarda Sororgi kavmini itaat altına almakla meĢgul 

olduğu bilinir. Batı sınırları Alplere kadar uzanıyordu ve kuzeyde Baltık Denizi‟ne çıkılmıĢtı. Hunların 

sağladıkları emniyet sayesinde ticaret büyük bir atılım yaptı. Don Irmağı ile Aral Gôlü arasındaki 

bozkır Hun h�kimiyetini tanıyordu. Alp dağları ile Baltık Denizi arasında yaĢayan Cermen Kavimleri ve 

diğer kavimler, Hazar Denizi‟nin biraz ôtesindeki bôlgeler Attila ve Bleda‟nın h�kimiyeti altında idi. Ġki 

kardeĢ imparatorluğu aralarında bôlmüĢtü. Rua‟nın ôlümünden sonra, imparatorlukla Hunlar 

arasındaki ihtilafın çôzülmesinde Bleda‟nın payı büyüktü. Ayrıca, müzakereler sırasında Hun arazisi 

ile imparatorluk arazisi arasında “tarafsız” bir bôlge bırakılması da kararlaĢtırılmıĢtı.50 

435 ile 440 yılları arasında Bizans, kuzey hudutlarında huzursuz bir sulh devresi yaĢadı. Batı 

Roma Ġmparatorluğu‟na karĢı Attila, amcasının siyasetini sürdürdü. Ġmparator II. Theodosios, her ne 

kadar 435‟de imza edilen sulhu kabul ettiyse de Ģartlarını yerine getirmek niyetinde değildi. Kendisine 

iltica eden Hun kaçaklarını hemen iade etti. Bunlar arasında Attila ailesine mensup kimseler de vardı. 

Bundan sonra, Hunlara gôndermeyi vaadettiği 700 Libre altını ihmal etti. Ġzlediği politikanın tehlikesini 

iyi biliyordu ve 439‟da bir adım daha attı. 408‟den sonra inĢa edilen Theodosios surlarını tahkim etti. 

439‟da mühim olaylar oldu. Kuzey Afrika kaynıyordu. Bizans Batı Ġmparatorluğu‟na yardım etti, 

Vandallar Rodos‟a hücum etmiĢlerdi. 440‟da Kartaca‟yı Vandallardan kurtarmak üzere bir donanma 

yola çıktı. Bunun üzerine Ġran Ermenistan‟a hücum etti ve Bizans toplayabildiği bütün orduları sil�h 

altına aldı. Bu yüzden kuzey hudutları savunmasız kalmıĢtı, bütün bunlardan Hunların haberi vardı. 

Bu devri iyi değerlendiren Bleda, imparatorluğun Tuna üzerindeki son kalesi Castra Constantia‟ya 
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hücum etti ve Bizans bu hareketi Margus sulhunun ihl�li sayarak protesto etti, bu bir harp sebebiydi. 

Muharebeyi ônlemek üzere giriĢilen müzakerelerde Hunlar birçok suçlamada bulundular ve bu yüzden 

müzakereler kesildi. Hunlar haklıydılar ve Bizans delegeleri bu iddialar karĢısında kaçamak cevaplar 

verdiler. 440 sonbaharında Bizans‟ın Tuna üzerindeki Viminakion‟a (bugünkü Kostolac) hücum eden 

Hunlar kaleyi ele geçirdiler. Bleda bundan sonra Margus kalesini zaptetti. Tuna‟nın güneyinde 

ilerleyerek Illıyricum‟a taaruz etti. Bir kuĢatmanın ardından Singidunum (Belgrad) tahrip edildi. Bleda 

441‟de ônemli bir mevkideki Sirmium‟u zaptetti. Bundan sonra Güney Pannonia‟yı ele geçirdi. Bôylece 

441 seferleri sona ermiĢ, imparatorluğun savunma hattında bir gedik açılarak bütün Balkanlar Hun 

akınlarına açılmıĢtı. Bütün bu olaylar sırasında geliĢmeleri uzaktan seyreden Attila, muharebenin 

baĢlamasından uzun bir süre sonra Bizans ile barıĢ müzakerelerinde bulunmak üzere 441 baharında 

araya girdi. Ġmparatoru tehdit etti ve ôdenmeyen haracın gônderilmesini ve arttırılmasını istedi. Asıl 

isteği, bir kısım Hun prensleri ile ileri gelen Hun kaçakların iade edilmesiydi. Attila, Bizans ile tek 

baĢına baĢ edemeyeceğini anladı. Zira II. Theodosios kaçaklarla ilgili isteği reddetmiĢti. Fakat kendi 

ordusu ile aĢağı Tuna‟da bir çok kaleyi ele geçirdi. BirleĢik Hun orduları NiĢ‟i aldılar, ardından Serdica 

(Sofya)‟yı zapt ettiler. Ondan sonra Trakya‟ya girerek birçok kaleyi ele geçirdiler. Bu sıralarda sadece 

Edirne ve Marmara Ereğlisi karĢı koydu. BaĢarı büyüktü ve artık Hun orduları Ġstanbul‟u tehdite 

baĢlamıĢlardı. Bu baĢarılarının sebebi Bizans ana kuvvetlerinin Vandallara karĢı savaĢ halinde 

bulunması idi, nitekim az sonra Güney Ġtalya‟dan dônen Aspar idaresindeki Bizans ordusu da yenildi 

ve II. Theodosios Aspar aracılığıyla sulh istedi. 443‟de varılan barıĢ Bizans‟a ağır yükümlülükler 

getiriyordu. Yıllık haraç 3 katına (2100 Libre) çıkarıldı. Bu haraç geçmiĢ ve ôdenmemiĢ 3 yılın haracı 

olarak isteniyordu. Bir defasında 6000 Libre (1962 kilo) istediler ve aldılar. Kaçaklar için istenilen 

fidyeyi de 8 altından 12 altına çıkardılar. Bizanslılar bundan bôyle iltica kabul etmeyeceklerdi. Bu 

antlaĢma 27 Ağustos 443‟de geçici olarak imzalandı.51 

Bu arada Bizans orduları Trakya‟da ana kuvvetlerden ayrılan Hun kıtalarına karĢı bir zafer 

kazandılar. Ana kuvvetlerden ayrılan seçme Hun müfrezeleri aĢağı Môsya‟de akınlar yapmıĢ ve çok 

sayıda ganimet ve esir ele geçirmiĢlerdi. Asemus (bugünkü Osma) halkı çok sayıda esir ve 

ganimetlerle ilerleyen Hunlara baskınlar yaparak onların birçoğunu ôldürdü ve esirleri kurtardılar. 

BarıĢ müzakerelerinde Attila, Asemusluları cezalandırmak istedi ve esir olan Hunları geri almayı 

istediyse de baĢaramadı. Attila orada uğradığı haysiyet kırıcı muameleyi unutmadı. BarıĢ 

müzakerelerinden sonra Bizans‟da kısa süren bir nefes alma devri baĢladı. Attila yakın adamlarından 

birini haracı ve kaçakları almak üzere Ġstanbul‟a gônderdi. Bu adama vergi teslim edildi, fakat kaçaklar 

iade edilmeye razı olmadıklarından kılıçtan geçirildiler. Ġade edilmeyi istemeyenler arasında Attila‟nın 

akrabası da vardı. Sonunda Hunlarla Bizans arasında barıĢ 443 sonbaharında imzalandı. Attila, 

kaçakları geri almak maksadıyla Ġstanbul‟a arka arkaya elçi gônderdi. Ġmparatorun adamları elçilere 

bol miktarda hediyeler verdiklerinden Attila‟nın elçileri olur olmaz bahanelerle Bizans baĢĢehrine 

giderlerdi.52 

Bu sıralarda Ġran doğu sınırlarında yeniden taaruza geçti, toprak sahipleri de ayaklanmıĢlardı. 

Batı Ermenistan‟da isyan çıkmıĢtı. Güney Anadolu‟nun sarp eyaleti Isauria‟da yine baĢkaldırma 
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olmuĢtu. �ôlden gelen muharip kavimler de Doğu Anadolu halkının huzurunu kaçırıyorlardı. 

HabeĢistan krallığından da karıĢıklık haberleri geliyordu. Bu keĢmekeĢ içinde 444‟de Attila‟nın 

elçilerinin de arkası kesilmiyordu. Ġmparatorluğun kuvvetleri her tarafa dağılmıĢ bulunduklarından 

Hunlara karĢı ciddi olarak karĢı koyamıyorlardı. Bu güç durumda Theodosios, kuzey hudutlarında 

emniyet tedbirleri almak ihtiyacını duydu. Ġmparatorluğun en güvenilir nazırlarından Nomus‟a Tuna‟nın 

gerisinde tahkimat yapması emrini verdi. Buradaki kaleler onarıldı ve muhafız kıtaları ônemli derecede 

arttırıldı. Bütün 444 yılı bu ônlemlerle geçti ve buradaki baĢarılarından dolayı imparator Nomus‟u 

Consul yaptı (445). Fakat, bu iĢler sürerken imparator, arkası kesilmeyen Hun elçilerinin isteklerine 

boyun eğmek zorunda kaldı. Bu arada Hun devleti içinde nifak baĢgôstermiĢ ve olay, Bleda‟nın 

kardeĢi tarafından ôldürülmesiyle son bulmuĢtur. Kaynaklardaki tutarsızlığa rağmen Attila‟nın 

kardeĢini 445 yılında ôldürdüğü Ģüphesizdir. Nifak konusu belli değildir. 440-443 muharebesi ve bunu 

izleyen sulh Bleda‟nın baĢarısıydı.  

Bu zaferin neticesi, Hun merkezini tehdit eden Bizans‟ın yakındaki Tuna limesinin yıkılmasıyla 

Ģehirler sisteminin dağılmasıydı. Bizans‟tan alınan haraç da en yüksek seviyesine eriĢti. 443‟den 449 

yılına kadar 20700 libre alacakları vardı. AnlaĢmalarla tespit edilen bu meblağı Attila, bundan sonra l 

libre olsun arttıramadı. Hatta hayatının son 4 yılında bu meblağı tamamıyla kaybetti. Bu sebeple Attila 

son yıllarda Ģiddetli muharebelere girmek zorunda kaldı. Fakat, Hun Ġmparatorluğu da bu sırada en 

geniĢ sınırlarına eriĢti. Attila‟nın bundan sonraki muharebeleri bu hudutları 1 km kadar olsun 

geniĢletemedi. Asıl ônemlisi Bleda‟nın baĢarılarının her iki tarafça kabul edilmiĢ olmasıdır.53 

Attila 

Bu sıralarda Hun Ġmparatorluğu en parlak devrine eriĢmiĢti. L�kin devletin bünyesinde meydana 

gelen bir arıza ile sarsılacaktı. Attila, sadık adamları ve o zamana kadar iktidardan uzak kalan 

Cermen vassallerine dayanarak kardeĢi kağan Bleda‟yı pusuya düĢürerek ôldürdü. Bleda‟nın sadık 

adamlarını kendisine itaate zorladı. Attila‟nın nasıl olup da Bleda‟yı bertaraf ettiği meselesi Hun 

tarihinin en karanlık anlarından biridir. Bu olayı kaydeden çağdaĢ kaynaklar açıklamada bulunmazlar. 

Attila‟nın iktidarı ele geçirmesinde yardımcı olanlar, sarayın seçkin halkı, dost ve bağlı kimselerdi. Bu 

seçkin alt tabakanın baĢında Onegesios ile Scotta kardeĢler bulunuyorlardı. Ġsimlerinden de 

anlaĢıldığına gôre bunların YunanlılaĢmıĢ Pontus bôlgesinden olmaları gerekir. Bunlar, Yunanca-

L�tince ve Huncayı aynı derecede iyi biliyorlardı. Onegesios, devlette Attila‟dan sonra en yüksek 

mevki sahibi idi, yani baĢvezirdi. Scotta ise Attila‟nın mahrem adamı olmakla ün kazanmıĢtı, birçok 

defa elçilik hizmetinde bulundu. Attila‟nın makbul kiĢilerinden biri de karanlık menĢeli Berichus idi. Bu 

insanlarla aynı seviyede bulunanlar arasında Attila‟nın amcası Aybars ile Got asıllı Laudaricus vardı 

ve bu bir doğu Cermeni idi. Belki Hunlarla ittifak halindeki bir kavmin kralı idi. Bu yakın adamları, 

iktidara gelmesinde ona yardımcı olmuĢlardır. Fakat asıl iktidar değiĢimi esnasında vassal Cermen 

kavimleri Attila‟yı desteklediler. Bunlar arasında Edeko ile Ardarik baĢta gelirler. Skir muhafaza kıtaları 

kumandanı Edeko, herhalde Attila‟nın yanında kamp kurmuĢtu. Askeri üstünlük bakımından Gepid 

kralı Ardarik ônde gelenlerdendi. Ardarik, Attila‟nın mahrem adamı, düĢüncelerine değer verdiği 

krallardan biriydi. Rua‟nın sırdaĢı Esla, büyük toprak sahibi ve büyük Türk beyi EĢkam Attila‟nın 
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tarafını tutmuĢlardır.54 

443‟de Hunlarla imzalanan barıĢtan sonra Bizans, birbiri ardından meydana gelen doğal afetlere 

uğradı. BarıĢın ardından gelen kıĢ uzun geçmiĢ, kar altı ay yatmıĢ ve insanlarla hayvanların binlercesi 

telef olmuĢtu. Ertesi yıl Bitinia‟da korkunç bir sel fel�keti yaĢandı, her tarafı su bastı. 445‟de sirklerde 

birçok adam ôldü ve halktan pek çoğu vebadan telef oldu. 446‟da Ġstanbul‟da yiyecek sıkıntısı baĢladı 

ve bunun ardından bulaĢıcı hastalıklar gôründü. Theodosios‟un nazırları kuzey sınırında bir tehlikeyi 

gôze alacak durumda değillerdi. 27 Ocak 447 sabahı saat 2‟de ender depremlerden biri oldu, Ģehir 

toptan altüst olmuĢ, denizde ve karada sayısız fel�ket meydana gelmiĢtir. Theodosios surlarından 

uzunca bir kesit devrilmiĢ, 57 kule harap olmuĢtur. Bunların arasında zahire ambarı olarak 

kullanılanları da vardı. Trakya, Marmara ve Kiklad adaları da bu fel�ketten kurtulamadı. Diğer Bizans 

Ģehirlerinde de hasar ağırdı. Büyük hasar gôren baĢĢehirde açlık ve bulaĢıcı hastalıklar baĢ gôsterdi. 

Bu depremden birkaç gün sonra gôkyüzünden yağmur boĢalmıĢ ve seller ırmaklara dônmüĢtü. 

Tepeler dümdüz olduğundan Ġstanbul da birçok ev yıkılmıĢtı. Bu büyük Ģehri hiçbir Ģey 

kurtaramayacak gibi gôrünüyordu. �stelik halkın pek çoğu yıkılan harabeler altında gômülmüĢtü. 

BulaĢıcı hastalıklardan binlerce insan ôldü. Fakat, kısa süren bir panikten sonra Ġstanbul halkı 

toparlandı, bütün yıkılan surlar fel�ketten 60 gün sonra onarıldı. Attila‟nın muharebeleri baĢladığı 

zaman Ģehir eksiklerini tamamlamıĢtı.55 

Attila bu çok uygun fırsatı kaçırmadı. Az ônce imzalanan sulhu bir tarafa iterek imparatorluk 

arazisi üzerine yürüdü. Orduları arasında ilk defa müttefikler seviyesine çıkarılan Cermen kavimleri de 

vardı. Bu Cermen kavimleri yüzünden Attila‟nın artık bir yıldırım harbi sôz konusu olamazdı. Halbuki 

daha ônceki muharebelerde sürate ve harekete dayanan Hun taktiği uygulanırdı. Attila‟nın bundan 

sonraki muharebeleri artık Hun tarzında değildi. Bu yeni oluĢumdan dolayı ordu çok ağır ilerledi ve 

aĢağı Ġskitya ve Môsya‟ya girdi ve burası 441 seferinin daha doğusunda idi. Môsya da Utus (Vid) 

ırmağı kenarında Bizans ordusuna cepheden taarruza geçildi, Bizans orduları yenildi. L�kin Attila 

düĢmanı imha edemedi, ayrıca ordusu çok zayiat verdi. Bu zafer, Attila‟nın Bizans ordusuna karĢı 

kazandığı son büyük zaferdir. Bizans ordusu Dobruca‟ya çekildi ve muharebe süresince Attila‟nın 

ordusunu arkadan ve yandan tehdit etti. Bu yüzden Attila, Ġstanbul‟a varabilmek için yolunu 

değiĢtirerek Sofya üzerinden gitmeye mecbur oldu. Bu gecikmeden faydalanan Ġstanbul halkı büyük 

fedak�rlıklarla iki ay içinde surları onarmıĢtır. Hatta, su arkının ônünde üçüncü dıĢ sur inĢa ederek 

Ġstanbul‟u zapt edilemez bir hale getirdi. Ġstanbul‟un ônünden baĢarısızlıkla çekilmek zorunda kalan 

Attila, Termopillere kadar uzanan sahada depremin tahrip ettiği Ģehirleri yağma etti. Rivayete gôre 

70‟den fazla Ģehir ve kasaba yağma edilmiĢti. Manastırlar iĢgal edilerek rahip ve rahibeler esir alındı. 

Hunlar daha ônceki muharebeleri sırasında halka, kiliselere ve manastırlara fazla zarar 

vermemiĢlerdi. Fakat, 447‟de yıllardan beri yoksulluk içinde yaĢayan ve ganimetlere can atan, her 

Ģeye gôz diken Cermen ve Ġrani kavimler ülkeyi istila etmiĢ, tahripler yapmıĢ ve ellerine geçirdikleri 

her Ģeyi çalmıĢlardır.56 

Tuna Sınırlarında BarıĢ 



  1378 

447 muharebelerinden sonra Hunlarla Bizanslılar arasında diplomatik müzakereler baĢladı. 

Askeri gücü tükenen Bizans, ağırlığı diplomasiye kaydırdı ve bu alanda beklediklerinden fazla baĢarı 

sağladılar. Bu devrin diplomasisi hakkında en ônemli kaynağımız Priskos‟un eseridir. Bu arada Attila, 

449‟da Karadeniz sahillerinde muhtemelen Azak Denizi bôlgesinde oturan Akatzir kavmine karĢı sefer 

yapmak zorunda kaldı. Bu kavim, Hunlarla iyi münasebetler içinde yaĢıyordu ve imparator Theodosios 

bu kavmi Hunlara karĢı kullanmayı denemiĢ fakat baĢaramamıĢtır. Attila bu olaydan haberdar olunca 

Akatzirler üzerine sefer yaparak onları kendine bağladı. Ġsimlerinden ve hayat tarzlarından bunların 

büyük bir Türk boyu olduğu anlaĢılıyor. Bu sıralardaki kabile reislerinden birinin adı Kuridachos‟dur. 

448‟de Hunlarla Bizanslılar arasında bir barıĢ sağlandı. Bu barıĢta ôncekilerde bulunmayan oldukça 

ağır bir ifade vardı. Attila‟nın daima yeni istekler ileri sürmesi yüzünden sulh müzakereleri uzadı. Her 

Ģeyden ônce evvelce kabul edilen haracın ôdenmesini istiyordu. Nitekim 448‟de bunu aldı. Tuna‟nın 

güneyinde Ponnonia‟dan aĢağı Tuna‟ya kadar uzanan 500 km. uzunluğunda bir bôlgenin tamamıyla 

boĢaltılmasını da istiyordu. Ġllirya‟nın bir sınır Ģehri olan NiĢ‟de (Naissus) bir panayır yeri olmalıydı. 

Attila ayrıca, NiĢ‟in kuzeyinde bir zamanlar geliĢmiĢ bôlge olan Môsya‟nın da serbest bôlge olmasını 

istiyordu. Attila‟nın ileri sürdüğü diğer istekleri bilmiyoruz. Haraç ôdemekte devam edecekti, fakat 

miktarını bilmiyoruz. Bundan sonraki iki yılda Bizans diplomasisi bu maddeleri yumuĢatmak 

hususunda çok çabalar sarf etti. Attila 449 baharında Ġstanbul‟a gônderdiği bir mektupta 435‟de 

aktedilen antlaĢmanın Ģartlarının yerine getirilmesini, bir kısım kaçakların iadesinin geciktiğini ve 

boĢaltılması gereken yerlerin boĢaltılmamıĢ olduğunu ileri sürüyor ve bu Ģartlar yerine getirilmezse bir 

muharebe ile tehdit ediyordu. Ayrıca, kendisine gônderilen elçilerin seçkin ve üst tabaka insanlardan 

olmasını istiyordu. Bu mektuptan anlaĢıldığına gôre Attila 443‟den beri sürdürdüğü Ģantaj 

politikasında ısrarlı idi. Fakat artık Bizans, daha kôklü bir politika taraflısıydı. Bu müzakerelerin 

çıkmaza girdiği bir sırada Ġstanbul‟da Demokratik partinin sulh sever nazırı Chrysaphios, Skir kralı 

Edeko ile bir rüĢvet karĢılığında Attila‟ya karĢı bir suikast planlıyordu. Tam, bu baĢarısız komplonun 

yapılmasının planlandığı bir sırada Priskos, elçi Maximinus‟un k�tibi olarak Attila‟nın sarayında 

bulunuyordu. 449 yazında Ġstanbul‟dan Attila‟ya gitmek üzere yola çıkan elçi heyetinin baĢında Bizans 

soylusu Maximinus bulunuyordu. Maximinus‟un, Attila‟ya karĢı düzenlenen suikastden haberi yoktu. 

Elçiliği tertip eden Chrysaphios idi ve gôrevi mektubu Attila‟ya vermekti. Mektupta Attila‟nın 

imparatorluk arazisini istilaya hakkı olmadığı anlatılıyordu. Bunun yanında imparator, daha ônce iade 

ettiği Hun esirlerden baĢka 70 esiri daha gônderiyordu. Hunlara gônderilen elçilerin yüksek mevki 

sahibi olmaları gerekmediği de anlatılacaktı. Halbuki bu doğru değildi ve bu sulh müzakerelerinden 

ônce tanınmıĢ kimseler de gônderilmiĢti. Bu defa Theodosios‟un bu husustaki isteksiz davranması, 

suikast giriĢiminin bir skandal ile son bulması ihtimalini düĢünmüĢ olmasındandı. Maximinus‟un bu 

gôreve getirilmesi bir talih eseri idi. Zira bu gôrev kendisine verilince Maximinus, dostu tarihçi 

Priskos‟a giderek kendisine eĢlik etmesini istemiĢtir. Bizans‟da, diplomatik gôrevlere gidenlerin 

yanlarına yazar ve tarihçi almaları eski bir �detti. Priskos bu sefer sırasında elçi ile çok sık temaslarda 

bulunur ve hatta elçinin danıĢmanı ve akıl hocası iĢini gôrür. Bu seferde tanınmıĢ tercüman 

Rusticus‟da bulunuyordu. Fakat, Bizans heyeti diplomatik bakımdan baĢarılı olamadı. �nce heyet, 

yeteri kadar soylu saymadığını Attila‟ya bildirmiĢti. Bundan baĢka komplo teĢebbüsü ortaya çıkmıĢ ve 

Attila Bizans‟ın baĢbakanı Chrysaphios‟un kendisine teslimini istemiĢtir. Halbuki bu sefere Priskos‟un 
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katılması dünya tarihi ôlçüsünde bir olaydı. �ünkü Priskos, “Ġl�hların en Büyüğü” ile karĢı karĢıya 

gelecek ve onu ôlümsüzleĢtirecekti. Bugün Attila devrinin olayları hakkında en kıymetli tek 

kaynağımız, onun maalesef tamamı zamanımıza kalamayan eseridir. Onun Attila tasvirinde de bir 

kısım Ģahane hatlar vardır.57 

Bizans elçi heyeti, ilk defa Attila‟nın huzuruna çıktığında çok gergin bir ortam bulmuĢtur. Fakat 

bu patlama derecesindeki durum komik bir çôzümle neticelendi. Attila, Batı Roma elçilerine karĢı çok 

ôfkeli davrandı. Bu elçiler ise taraflar arasındaki münasebetleri düzeltmek ve Attila‟yı sakinleĢtirmek 

maksadıyla gelmiĢlerdi. Attila, eski bir olayı tazeliyor ve bunu bir harp ve sulh konusu haline 

getiriyordu. Sirmium‟un 441 kuĢatması esnasında Ģehrin piskoposu, hükümdarın sekreteri ile gizli bir 

iĢbirliği yaparak kilisenin kutsal evanisini kuĢatma çemberinin dıĢına çıkarmıĢtı. Sekreter bu evaniyi 

daha sonra Roma‟da bir bankere rehine olarak bıraktı ve bu defa Attila sekreterin bu iĢlemini ôğrendi. 

Batı Roma elçilerinden bu “�alınmıĢ” eĢyayı gürleyerek geri verilmesini veya bankerin kendisine 

teslimini istedi.  

Aslında Bizans heyeti bu duruma sevinmiĢtir. Attila‟nın büyük Bizans seferleri esnasında Roma, 

Hunların dostu ve müttefiki idi. Fakat 448‟den sonra durum değiĢti ve Roma Ġmparatorluğu‟yla olan 

münasebetler gittikçe gerginleĢti. Attila, Roma‟nın muhaliflerini himaye ediyor, Frankların taht 

kavgasına tutuĢan iki prensinden büyüğü Attila‟ya ve küçüğü Aetius‟a sığınıyordu. Artık Attila‟nın 

korkunç sesini Romalılar da duyuyordu. Sirmium piskoposunun vaktiyle kaçırdığı ve fazla değeri 

olmayan evani bir bahaneydi. Romalılar artık Attila‟nın bir sefer hazırlığında olduğundan Ģüphe 

etmiyorlardı. Ġstanbul, Attila‟da gôrünen bu değiĢiklikten çok faydalandı ve Attila‟ya çok tanınmıĢ iki 

kiĢi elçi olarak gônderildi. Attila bu çok yüksek rütbeli iki misafirini iyi karĢılamakta acele etti, Bizans‟la 

çok uygun bir antlaĢma yaptı. Arazi iddialarından vazgeçti, bundan bôyle kaçaklar sebebiyle 

imparatorluğu rahatsız etmeyecekti ve birçok esiri ücretsiz salıverdi. Elçilere bol hediyeler verdi ve 

yüksek vergiyi arttırmaktan sôz etmedi. Bütün bunlar Attila‟nın Doğu Roma Ġmparatorluğu gücüne 

inandığını gôstermekte idi.58 

BarıĢ antlaĢmasının henüz imzası tamamlanmadan II. Theodosios vefat etti (28 Temmuz 450). 

Ağustosta imparator seçilen Markianos, aristokratların dahil bulunduğu maviler partisine mensup bir 

askerdi ve bu parti sulh uğruna bir tek kuruĢ ôdenmesine taraftar değildi. Theodosios‟un baĢbakanı 

Markianos tarafından idam edildi. Yeni imparator, 25 yıldan beri Hunlara ôdenen haracı derhal 

durdurdu. Attila‟nın elçilerine asker tarzında bir cevap verdi: ġayet sulh istiyorsanız belki hediyeler 

alabilirsiniz, aksi halde davayı muharebe çôzer. Hun sarayının büyük geliri bôylece sona eriyordu. 

Doğu Ġmparatorluğu artık hesaplaĢmaya hazırdı. Attila bundan bôyle gittikçe Batı Roma ile 

ilgilenmeye baĢladı. Honoria meselesine ise iradesi dıĢında bulaĢtı. Batı Ġmparatoru III. 

Valentinianus‟un kız kardeĢi prenses (augusta) Honoria, iktidarın ortağı idi. Honoria‟nın evlenirse 

çocuklarının imparatorun çocukları ile taht kavgasına tutuĢmasından korkulduğundan evlenmesine 

müsaade edilmiyordu. Fakat 449‟da o zaman artık 31 yaĢında bulunan prensesin kendi mülklerini 

idare eden Eugenius ile iliĢkisi olduğu ve hatta h�mile olduğu sôylendi. Skandal yayılınca prenses 

ahlaki bir terbiye gôrmesi maksadıyla Ġstanbul‟a gônderildi ve orada nezaret altına alındı. Ayrıca 
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prenses zorla, yaĢlı fakat muteber ve zengin bir adam olan Herculanus‟la niĢanlandı. Haysiyeti kırılan 

prenses, bu hazin durumdan kurtulmak için mahren adamlarından birini Attila‟ya gôndererek bu 

dayanılmaz izdivaçtan kurtarılmasını rica etti ve Attila‟yı inandırmak maksadıyla ona yüzüğünü de 

gônderdi. Honoria‟nın bu tutumu birinci sınıf bir skandaldı. Bu olay meydana çıkınca Eugenius‟un 

suikast suçlaması ile kellesi kesildi. Fakat, Attila teklifi ciddiye aldı ve Roma‟ya baĢvurarak 

“NiĢanlısına” isabet eden imparatorluğun yarısının çeyiz olarak kendisine verilmesini istedi. 

Honoria‟nın zalim kardeĢine karĢı onu himaye edecekti. Attila‟nın durumu tartıĢmasız kuvvetlenmiĢti. 

II. Theodosios da Valentinianus‟a Honoria‟yı Attila‟ya vermesini ve bôylece ileride iktidara ortak olmak 

iddiasından vazgeçirilmesini istiyordu. Theodosios‟a fazla güvenemeyen Valentinianus, Honoria‟yı 

güç kullanarak 450 ġubatı‟nda Roma‟ya gôtürdü ve orada niĢanlısıyla evlendirdi. Attila ise, 

niĢanlısının hukukunun savunucusu kesilerek gittikçe dozunu arttıran bir tehdit ile iĢi muharebeye 

dôkeceğini sôylüyordu. Attila‟nın bu teklifi III. Valentinianus tarafından kararlılıkla reddedildi. 450 

baharından baĢlamak üzere Attila‟nın artık Batı Roma‟ya karĢı harp açmaktan baĢka çaresi yoktu. 

450 yazının sonuna doğru olaylar Attila namına çok süratle geliĢti. Theodosios‟un ôlümü, 

Markianos‟un iktidara gelmesi, dıĢ politikasında kôklü değiĢiklikler yapması, Chrysaphios‟un idamı, 

ardından Hunlara ôdenen haracın durdurulması birbirini takip etti. Tuna boyunda kôkten bir değiĢiklik 

ile karĢılaĢan Attila, biri Roma‟ya ve diğeri Ġstanbul‟a olmak üzere elçiler gônderdi. Batı Roma‟ya, 

Honoria‟ya zarar verilmemesi talimatını ulaĢtırdı. Zira o Attila‟nın karısı idi ve ona zarar verilirse 

intikamını alacaktı. Aynı zamanda Batı Roma Ġmparatorluğu‟nun yarısını miras olarak istiyordu. 

Valentinianus, Honoria‟nın kendisine verilemeyeceğini çünkü baĢka birisi ile evli olduğunu sôyledi. 

Bundan baĢka, Batı Roma‟da veraset hakkı erkek dalına aitti ve Markianos‟dan ise Theodosios 

zamanında kararlaĢtırılan vergiden sôz edilemeyeceği haberi gelmiĢtir. Burada tutum daha da katı idi 

ve bôyle bir vergiden sôz edilemez idi bir tehdit sôz konusu ise imparator bütün gücü ile karĢı 

koyacaktı. Doğu ve Batı Roma Ġmparatorlukları vergiyi kestiklerinden para sıkıntısına düĢen Attila, II. 

Theodosios‟un altınlarının bir taklidini bastırmıĢtır. DüĢünülen Galya seferine katılacak Cermen 

müttefiklerinin ücretleri vaktinde ôdenmeli idi. Bu sıralarda Ripuar Franklarında kral seçimi meselesi 

ortaya çıktı. Bu Frankların kralı az zaman ônce vefat edince oğulları arasında veraset problemi patlak 

verdi. Oğullarından büyüğü Attila‟ya sığındı, zira küçük oğlu Aetius‟a sığınmıĢtı. 450 Kasımı‟nda 

Aetius ile Batı Roma, Hunlarla bütün münasebetleri keserek onlara karĢı müttefikler aramaya 

baĢladılar. Attila ile olan münasebetler kopma noktasına geldiğinden bir harp beklentisi içine girildi. 

Attila‟nın hemen karar vermesi gereken mesele, Markianos‟un meydan okumasına verilecek cevaptı. 

Attila, Markianos tahta çıkmadan ônce Batı Roma üzerine bir sefer yapmaya karar vermiĢti. Fakat 

Markianos‟un cevabı, bütün dikkatlerini bu tarafa çevirmesine sebep oldu ve bu yüzden Attila yôn 

tayininde güçlük çekiyordu. Sonunda daha zayıf bulduğu Batı Roma üzerine yürümeye karar verdi. 

Markianos‟un gôsterdiği cesaret çok tehlikeli idi ve Attila bu cevabı unutamayacaktı.59 

Attila, Batı Gotlarıyla baĢ ettikten sonra Romalılarla hesaplaĢabileceğinden emindi. Bu sebeple 

Galya‟da Batı Gotları üzerine yürüdü. Gotlar arasında, Aetius ile Romalılara karĢı sefere çıktığı 

kanaatini uyandırmaya çalıĢtı. Romalılara ise, Galya sınırından imparatorluğun dostu olarak Roma 

arazisine girdiğini bildirdi. Romalılarla değil yalnız Gotlarla kavgası vardı. Bu kurnaz davranıĢı ile 
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Gotlarla Romalıların birleĢmesine engel olmayı düĢündü. Attila, Vizigotlara karĢı yürüdüğü bir sırada 

yanlıĢ bir adım attı. Orduları hareket halinde iken Ravenna‟ya Honoria ile ilgili iddialarını tazeleyen bir 

elçi daha gônderdi. Halbuki Romalılar o vakte kadar onun Vizigotlara karĢı yürüdüğünü sanıyorlardı. 

Fakat, Attila‟nın mesajından sonra yanıldıklarını anladılar ve Attila‟nın Galyaya karĢı sefere çıktığını 

gôrerek o zamana kadar düĢman saydıkları Vizigotlarla ittifak aramaya baĢladılar. Bu olaylar 

geliĢirken Vizigotlar tek baĢına olayları gôğüslemeye hazırlanıyorlardı. Zira, Aetius‟dan yardım 

ummuyorlardı. Fakat, Aetius krala baĢvurarak geçmiĢ olayların unutulmasını ve ortak düĢmana karĢı 

iĢbirliği yapılmasını teklif etti. Vizigotlar, Attila‟nın kendileri üzerine yürüdüğünden emin idiler. Onlar 

Toulouse etrafında toplanan krallıklarını savunmayı düĢünüyorlardı. Aetius ise Galya‟yı bir bütün 

sayıyordu.60 

Bu sebeple, Theodorik‟i kuzeye doğru yürümeye ve mümkün olduğu kadar sınır bôlgesinde 

Attila ile çarpıĢmağa ikna etmek gerekirdi. Fakat, Vizigotlarla geçmiĢteki münasebetleri dolayısıyla bu 

iĢi Ģahsen baĢarması mümkün değildi. Bu sebeple müstakbel Ġmparator Avitus bu iĢle gôrevlendirildi 

ve Avitus bu iĢi baĢardı. Aetius Ġtalya‟dan hareket ettiği zaman Galya Ģehirleri alevler içindeydi. 

Attila‟nın diplomatik çabaları baĢarılı olamamıĢ, Batı Roma ile Vizigotlar birleĢmiĢtir. Attila, Vizigotlara 

hücum etme planına sadık kaldı. �nce Vizigotlara hücum edecek ve ardından Frankları yola 

getirecekti. Artık Romalılarla çatıĢma kaçınılmazdı. Attila‟nın Galya siyasetinin oluĢumunda araya 

birçok olay girmiĢtir. Daha 450 yılının ilk aylarında Batı Roma Ġmparatorluğu üzerine bir sefer hazırlığı 

yapıldığına dair hiçbir kayıt yoktur. Fakat, Attila‟nın en büyük rakibi Aetius idi. Attila‟nın Batı Roma‟ya 

karĢı politikasındaki �ni değiĢmenin sebebini iyi bilmiyoruz. Son aylarda Roma‟da kuraklık vardı ve bu 

sebeple de Aetius büyük ôlçüde ordular toplamayı baĢaramadı. Nihayet nisan sonunda Theodorik ile 

birleĢerek düĢmana karĢı kuzeye yürüdüler. Ordu çok karıĢık unsurlardan oluĢuyordu: Burgundlar, 

Ripuar Franklarının büyük bir kısmı, Salia Frankları, Alanlar, Saksonlar ve nihayet Armorianlar vardı 

ve bunlar Attila‟ya sığınan Evdoxius‟un kabilesi idi. Attila, 451 baĢında o zamana kadar gôrülmemiĢ 

sayıda muharip ve müttefik kuvvetleri Galya‟ya sevk etti. Ordusunun büyük bir kısmını Cermenler 

oluĢturuyorlardı. �ağdaĢlarının Attila‟nın ordusu hakkında bildirdikleri yarım milyon abartmadır. �stün 

sayıdaki Gepid ve Ostrogotların yanında birçok Cermen kavimi katılıyordu. Attila, Cermen ordularını 

hizmete almaya mecbur olmuĢtu. Zira, kendisinin üstün hareket kabiliyetine sahip Hun atlılarını Ġran‟a 

karĢı baĢ kaldıran Ermenistan‟a yardıma gôndermiĢtir. Galya muharebesine katılan Hun atlıları 

Cermen tarzındaki saflar halinde ağır hareket eden orduya eĢlik ediyorlardı. Bu yüzden, Hunların 

sürate dayanan taktiğini tatbike imk�n kalmamıĢtı. Ren ırmağını geçtikten sonra birçok kale ele 

geçirildi ve birçokları da kapılarını açtılar. 7 Nisan‟da Metz fethedildi ve ardından Orléans üzerine 

yüründü bu kale Loire ırmağı kenarında stratejik bir yerde idi. Aetius ve Theodorik Attila‟dan ônce 

kaleye varmaya çalıĢtılarsa da yetiĢemediler. Orléans Batı Gotları sınırında idi. Müttefik orduları kale 

ônüne yetiĢtiklerinde kale alevler içinde idi. Surları neredeyse yıkılacaktı.61 

Hun hükümdarı kuĢatmayı 14 Nisan‟da derhal kaldırdı. Ġki ordu uygun muharebe yeri arayarak 

Catalaunum üzerine yürüdü. Burası Troyes Ģehrinin 7.5 km. uzağında iki ırmak arasında bir yerdi ve 

Hun ordusunun manevralarına müsaitti. Campania (Champagne) ovasının güney kenarında ve Seine 
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nehrinin sol kıyısında idi. Muharebe tarihi haziran sonuna rastlamaktadır. Muharebeye ôğleden sonra 

baĢlandı ve iki ordu daha baĢından itibaren büyük çapta bir muharebe pl�nı uygulayamadı ve her iki 

taraf meydana h�kim bulunan bir tepeyi ele geçirmeyi denedi, fakat baĢaramadı. Aetius, bütün 

dikkatini itimada l�yık olmayan Alan ücretli ordusunun dağılmasına engel olmaya çevirdi. En az 

güvendiği Alanları, kaçmak akıllarına gelmesin diye ortaya aldı. Gotları ikiye ayırarak bir kısmını 

rehine olarak yanına aldı. Büyük kısmını kralları Theodorik idaresinde sağ tarafa yerleĢtirdi. Attila, 

kendi ordusunun ortasında idi.  

DeğiĢik kavimlerden oluĢan birlikler onun etrafında toplanmıĢlardı. Rahipler kendisine yenilgi 

kehanetinde bulunduklarından ilk sırada kendi emniyetini düĢündü. Ordusunun büyük bir kısmını 

Cermenler oluĢturduğundan Aetius, çok kan kaybına sebep olan Cermen taktiği uygulamaya mecbur 

oldu. Ġnadına bir gôğüs gôğüse muharebe baĢladı, fakat bir netice alınamadı. Kumandanlar, kısa bir 

zaman sonra bütün sevk ve idareyi kaybettiler. Vizigot kralı ôldürülmüĢtü, muharebe gece karanlığına 

kadar sürdü ve Vizigotlar, Hunlar ile beraber Attila‟yı arabalarla çevrili bir kararg�ha sıkıĢtırmayı 

baĢardılar. Ġki taraftan hiçbiri gerilememiĢ ve her biri kendisini kararg�hına kapayarak nihai zaferi 

ertesi günden beklemiĢtir. Büyük bir kısmı Roma sil�hlarıyla teçhiz edilen Aetius‟un barbar ordusu 

yakın bir muharebede üstünlüğü ele geçirmiĢti. Hafif sil�hlar taĢıyan Hun muharipler gerilediler ve 

Attila karanlık basınca ordug�hına çekildi ve düĢmanın �ni bir baskınına engel olmak gayesiyle 

arabalardan, eğerlerden ve odun yığınlarından meydana getirilen bir siperin arkasına sığındı. Gotlarla 

Romalıların muharebeye hazırlandıkları bir sırada Attila ôlüme hazırlanıyordu. �lü veya diri düĢmanın 

eline geçmektense diri diri ateĢte yanmayı tercih edecekti. Muharebenin o zamana kadarki akıĢını pek 

beğenmedi. Roma-Vizigot ordusu Attila‟nın yanındaki Hunların ok yağmurundan korkmasalardı her an 

Attila‟nın kararg�hına hücum edebilirlerdi. Onlar da kar�rgahlarına çekildiler ve Aetius geceyi 

karanlıkların koruması altında geçirdi. Aetius artık bir devlet adamı tavrıyla davranarak neticeyi 

zorlamamayı yeğledi. �stün bir zafer sarhoĢluğuyla Batı Gotlarının ziyadesiyle Ģımararak bütün 

Galya‟yı istemelerinden korkuyordu. Hunları tamamıyla imha ederse bu barbar Cermenlere karĢı 

imparatorluğa kim yardım edecekti? Talihin dônerek Attila‟nın baĢarı kazanması ihtimali de vardı, 

onun kanaatine gôre Attila h�l� iyi bir dost olabilirdi.62 

ĠĢte Aetius bu düĢüncelerle hareket etti ve Attila‟nın araba safları arasından çıkmasına zemin 

hazırladı. Bu ônlemler, onun siyasi takdiri idi. Zira krallarının ôldürülmesine hiddetlenen ve ôfkelerini 

alamayan Vizigotları teskin ile Theodorik‟in oğlunu Toulouse‟a giderek krallığın baĢına geçmesini 

sağladı. Ardından, Frankların genç prensini, tahtını büyük kardeĢine kaptırmadan ülkesine dônmeye 

ikna etti. Ancak bundan sonra Attila‟nın kar�rgahından çıkmasına yardımcı oldu. Bu muharebeye 

katılanlar 30000 bin veya en çok 50000 idi. Fakat, çağdaĢları üzerinde çok büyük bir etki yapan bu 

büyük muharebe hakkında çok çabuk efsaneler türemiĢtir. Aetius, daha bir müddet kar�rgahında 

kaldıktan sonra, ağır ağır ilerleyen ve ardından Ren ırmağına kadar Troyes piskoposu ile yol alan 

Attila‟yı, yanındaki az sayıda insanla takip edemezdi. Ayrıca, eski dostunun ileride kendisine yardımcı 

olacağını düĢündü. Fakat bu meselede çok yanıldı. Attila, Aetius‟un kendisine Galya‟dan kaçma fırsatı 

vermesi yüzünden hiç minnet duymadı, aksine bu büyük fırsatı bir hakaret saydı. Aynı zamanda 
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Bizans konusunda bir yanılgı içinde idi ve vaktiyle kararlaĢtırılan haracı, tehdit yoluyla alabileceğini 

sanıyordu. Buna karĢılık Bizans bir elçi heyeti gôndermiĢ, fakat haracı gôndermemiĢti. Bu sebeple 

Attila elçi heyetini kabul etmedi. Attila, sarayına akan bol altından artık mahrum kalmıĢtı ve kendisini 

sıkan altın yokluğunu, daha zayıf gôrdüğü Batı Ġmparatorluğu‟ndan elde edebileceğine inanıyordu.63 

Ġtalya Seferi 

Attila, 452‟de Markianos‟a karĢı hazırladığı seferi erteledi. Ġtalya‟ya yapacağı seferin sebepleri iyi 

bilinmez. Ancak, Batı Roma‟da uğradığı yenilginin acısını çıkarmak istediğinden Ģüphe edilemez. 

Vizigot ve Roma ordularının birbirinden ayrılmıĢ olmalarını fırsat sayıyor ve onları ayrı ayrı tepelemeyi 

düĢünüyordu. Sebebi ne olursa olsun 451‟deki kadar bir ordu topladı. Pannonia‟dan geçti, Alplerden 

Ġtalya‟ya indi ve 452 muharebe mevsiminde orada idi. Aetius son derece hazırlıksız yakalanmıĢ ve 

ĢaĢırmıĢtır. Galya muharebesinden sonra atalate düĢmüĢ ve hiçbir tedbir almamıĢtı. ġaĢkınlığı 

geçtikten sonra Valentinianus ile Ġtalya‟yı terk etmeyi düĢündü. Attila Ġtalya‟nın Venetia eyaletine 

taarruz etti. 3 aylık bir muhasaradan sonra imparatorluğun surlarla çevrili Aquileia Ģehrini zapt ederek 

bir harabeye çevirdi. Buradan Altinum, Padova, Verona, Brescia, Pergamon ve Milano‟ya geçerek 

ilerledi. Bu beklenmedik hücum hükümeti ve Aetius‟u ĢaĢkına çevirmiĢti. Romalılar, Attila‟nın Galya‟da 

uğradığı kan kaybından sonra uzun zaman kendisine gelemeyeceğini düĢünmüĢlerdi.  

Bu ümitsiz durumda ellerinde yeteri kadar kuvvet yoktu. III. Valentinianus ve onun Roma‟da 

bulunan hükümeti, baĢka çare kalmadığı için Attila‟dan sulh ricasında bulundular. BarıĢı sağlamak 

maksadıyla tanınmıĢ papalardan olan Büyük Leon‟u (440-461) rica heyetinin baĢına geçirdiler. Yanına 

çok tanınmıĢ iki Ģahıs verdiler. Attila bu sırada Po ve Mincio ırmaklarının birleĢtiği yerde bulunuyordu. 

Roma‟ya doğru yol buradan ayrılırdı. Bu saygın heyetin ricalarına fazla karĢı koyamayan Attila, 

mütarekeyi imzaladı. Papa, Hunların elindeki esirlerin serbest bırakılmasını da sağladı. Fakat 

Attila‟nın kolayca sulha razı olmasının baĢka sebepleri vardı: �nce, ordusu Aquileia kuĢatmasında 

çok ağır zayiat vermiĢti. Arkasından, defnedilmeyen cesetler yaz sıcağında sarî hastalıkların 

çıkmasına sebep olmuĢ ve hastalıklar Hun ordusuna kadar sirayet etmiĢti. GeçmiĢ yıllarda Ġtalya‟da 

kıtlık vardı, Bu yıl da mahsul iyi değildi. �stelik Hunların seferi hasat zamanına rastlamıĢ ve hasat 

yapılamamıĢtı. Bu yüzden orduyu beslemek çok büyük güçlüklerle karĢılaĢıyordu. Fakat dahası vardı: 

Bir yıl ônce Attila‟ya gônderilen elçilere yapılan iĢlem dolayısıyla Bizans Ġmparatoru Markianos, 

ordularını Attila‟nın ülkesi üzerine gôndermiĢ ve bu ordular ülkenin içlerine kadar ilerlemiĢlerdi. Ayrıca 

Bizanslılar, Hunlar tarafından ezilen Cermen kavimleri arasında tahrikler yapmaya baĢlamıĢlardı. 

Attila, iki cephe arasında kalmıĢ ve Tuna‟daki merkezi de tehlike altına girmiĢti. Bu Ģartlar altında 

yurduna dônen Attila, Romalıları h�l� tehdit ediyor, krallıktan kendisine isabet eden araziyle 

Honoria‟yı vermeyecek olurlarsa kısa zaman sonra geri geleceğini sôylüyordu. Attila, son seferleri 

dolayısıyla doğudaki giriĢimi ihmal etmiĢtir. Macar ovasındaki merkezine dônünce ilk iĢ olarak 

Markianos‟a elçi gônderdi. Geciken haracın ôdenmesini, aksi halde harple alacağını bildirdi. L�kin bu 

tehdit gerçekleĢemedi. Zira muharebe mevsimi baĢlamadan ônce, Ildiko adında çok güzel bir kadınla 

gerdeğe girdiği gece, Attila‟nın burnundan kan boĢalmıĢ ve boğulmuĢtur. Hunlar bu manzara 

karĢısında dona kalmıĢlar, kendi �detlerine gôre yas tutmuĢlardır.64 
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*** 

Attila‟nın cesedini, ovada kurulan bir çadır içine koydular ve halk etrafında hayranlıkla dolandı. 

Priskos‟a dayanan bu esnadaki tôrenler definle ilgilidir. Attila‟nın ôlümü haberi Avrupa‟da yıldırım 

hızıyla yayıldı ve bunun ardından ôlüm tarzı hakkında efsaneler çıktı. Attila‟nın ôlümünden sonra 

oğulları imparatorluğu aralarında eĢit olarak bôldüler. Fakat Gotlar bu taksime derhal reaksiyonda 

bulundular. Zira Attila oğulları babalarından kalan araziyi değil üzerinde yaĢayan insanları 

bôlmüĢlerdi. Bir gôçebe kavmi olan Hunlar bakımından üzerinde insanın yaĢamadığı arazi ônemli 

değildi. Attila‟nın oğulları birbirlerinden kopmak istemiyorlardı ve Hun �detleri uyarınca Attila‟nın ilk 

karısından dünyaya gelen üç oğlu mirasa hak kazanmıĢtı. Taht en büyük oğlu Ellak‟a geçti. Fakat 

diğer kardeĢleri daha fazla pay isteyince aralarında kavga çıktı ve bu bağlı kavimlere fırsat verdi ve 

birbiri ardından ayaklandılar. Ġsyan ônce Ostrogotlar arasında baĢladı, ardından Gepid kralı Ardarik 

baĢ kaldırdı. Diğer Cermen kavimleri de onu izlediler. Hunlara katılanlar arasında Ostrogotlar fazla idi. 

Attila‟nın büyük oğlu Ellak bu muharebeler arasında ôldürüldü. Zaferden sonra Gepidler Hun 

merkezini ele geçirdiler. Müttefik kavimlerin en büyük kazancı hürriyetlerine kavuĢmaları idi. Fakat 

h�l� Hunların hücumlarından korkuyorlardı ve bu sebeple Roma Ġmparatorluğu‟na müracaatla 

dostluğunu aradılar ve Nedao galipleri imparatorluğun hukukuna çok riayatk�r davrandılar.65 

Muharebeyi kaybeden Hunlar, Attila‟nın iki oğlu Dengizik ve Ġrnek idaresinde Karpat dağlarını 

aĢarak Karadeniz‟in kuzeyine çekildiler ve 80 yıl ônce ilk defa Avrupa‟nın ufkunda gôründükleri 

sahada yer açtılar. Bu yeni yurtlarından Ostrogotları kovarak nihai olarak iliĢtiler. Batıya doğru 

ilerleyen Ostrogotlar Pannonia‟da yerleĢtiler ve Bizans‟ın dostluğuna baĢvurdular. Hunların bir kısmı 

Balkanlar‟da yerleĢmiĢlerdir. Bu olaylardan sonra büyük Hun Ġmparatorluğu tarihe karıĢır. “Ġskitya‟nın 

mağrur efendileri, Roma Ġmparatorluğu‟nun Korkunç DüĢmanları”, bu yeni yurtlarında emniyet içinde 

yaĢayabildilerse kendilerini mutlu saymıĢlardır. Dengizik‟in bugünkü Romanya ovalarında Ġrnek‟in ise 

Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkırlarda hüküm sürdüğü anlaĢılıyor. Her iki prens kavminin barıĢa ve 

emniyete ihtiyacı olduğunu gôrmüĢtür. Bu sebeple 466‟da Bizans imparatoruna elçiler gôndererek 

imparatordan barıĢ ve Hun tüccarlarının Bizans Ģehirlerinde ticaret yapmalarına izin verilmesini 

istediler. L�kin Bizans sarayında elçilerini dinleyen olmadı; bu ret cevabı Attila oğullarını son derece 

rencide etti ve çôküĢ acısını ancak Ģimdi hissetiler. Dengizik bu hakarete cevap vermeyi düĢündü ve 

elçileri vasıtasıyla isteklerini tekrarladı. Müzakereler kısa sürdü ve Dengizik imparatorluk arazisini 

yağmalamaya baĢladı, fakat imparatorluk kumandanı tarafından 469‟da ôldürüldü. “K�inatın DehĢeti, 

Allah‟ın Kamçısı” Attila‟nın sevgili oğlunun akıbeti bôyle oldu Ġrnek‟in akıbeti ise belli değildir.66 

Ġrnek yurdunda doğudan ilerleyen Ogur Türklerinin istilasına uğradı ve Oğur Türkleri 5. yüzyılın 

ortasında bir fel�kete uğramıĢlardı. Doğudan Avarlar tarafından yurtlarından kovulan Sabirler onlara 

hücum etmiĢler ve onlar da batıya doğru kaçmıĢlardı. Bu sahada yerleĢmiĢ bulunan Hunları yendikten 

sonra Bizans‟a elçiler gônderiyor ve Ġmparatorluk ile ittifak yapıyorlardı (465-466). Kısa bir zaman 

sonra Karadeniz‟in kuzeyinde konaklayan bütün kavimleri hakimiyet altına alırlar. 466‟da 

Kafkasya‟dan Ġran‟a, Ermenistan‟a ve Ġberia‟ya girerler. H�kim zümre Saragur yani Ak Oğurlardı. 

Bundan baĢka Oğur ve Onoğurlar bilinir. Oğurların istil�ları sonunda Ġrnek, Don ırmağının 
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doğusundaki bütün arazisini kaybeder. 466‟da durum o kadar kôtü olmamasına karĢılık 467‟de artık 

vahim bir hal almıĢ ve bütün halk Oğurların ônünden kaçmıĢtır. Dengizik‟in baĢarısız giriĢiminden 

sonra Hunlar ve müttefikleri Pontus boyundaki Ġsteblerinden acele ile Tuna‟nın sağ sahilindeki 

imparatorluk arazisine sığındılar. Zira arkalarından Oğur Türkleri sıkıĢtırıyorlardı. Bu yeni gelenler 

Ġmparatora t�bi olmayı ve “Müttefikler” olarak Tuna boyundaki hudutları savunmayı kabul ettiler. Bu 

istekler Ġmparatorluk tarafından memnunlukla karĢılanmıĢ ve onlar imparatorluğun hudut muhafızlığını 

üstlenmiĢlerdir. Bôylece Attila‟nın küçük oğlu Ġrnek adamları ile Dobruca‟nın kuzeyinde yerleĢmiĢtir. 

Artık 457-491 yıllarında Hunların büyük bir kısmı Tuna boyunda toplandı. Bunlar Bizans‟ın tebaası 

idiler ve Nedao muharebesinden sonra Batı Roma Ġmparatorluğu‟nda da pek çok Hun çalıĢtı. Ancak, 

doğudan gelen yeni ve kuvvetli gôçlerden sonra bugünkü Romanya ve Rusya arazisinde fazla Hun 

kalmamıĢ ve bunlar imparatorluk arazisine sığınmıĢlardır.  

Doğu‟dan ilerleyen Oğur Türkleri, ônüne geçilemez bir kuvvetle bütün Pontus bôlgesini iĢgal 

ederek 466‟da Don ırmağını geçip ve Pannonia‟daki Sirmium‟a kadar ilerlemiĢlerdir. Daha ilk yıllarda 

Bizans ile yaptıkları ittifak çok uzun ômürlü oluyor l�kin 499‟da Bizans ile araları açılan Oğurlar, olmuĢ 

ve Môsya‟yı harabeye çevirmiĢlerdir. Bu yeni ve büyük kavim adı bundan sonra kaynaklarda Bulgar 

(KarıĢık) olarak geçer. Bir Türk dili olan Bulgarca, diğer Türk dillerinden bir kısım fonetik ayrılıklar 

gôsterir. Bu kavimler bugün Rusya‟da yaĢayan �uvaĢların cedleridirler. O zamandan sonra bu 

bôlgede meydana gelen siyasi faktôrlerin baĢında Bulgarlar gelirler. Fakat, bunların oluĢturdukları 

yeni siyasi teĢekküller Ģôhretlerini arttırmak ve daha korkunç gôrünmek maksadıyla AĢağı Tuna 

boyunda yaĢamakta olan Hun geleneğini kendilerine mal etmekten geri kalmazlar ve bu kabilden 

olarak Attila ile oğlu Ġrnek‟i efsanevi cedleri sayarlar.67 

Hun Ġmparatorluğu parçalanmıĢ ve dağılmıĢtır. Ancak Ģimdi imparatorluğun yıkılması �nında, 

Hazar Denizi ile Danimarka‟ya kadar uzanan çok geniĢ bir sahada, iktidarı bir avuç gôçebenin elinde 

bulundurduğu meydana çıkmıĢtır. Daha ônce bütün dünyayı yenmek hülyasında bulunan bu kimseler 

birkaç yıl gibi kısa bir zamanda dağılırlar. “Hükümdar Kabilesi” ufak kabilelere, gruplara ve kısımlara 

ayrılır. Bir kısmı Ġsteb‟de kalarak yeni devletler kurulmasında yardımcı olmuĢ, birçokları ise 

yabancıların hizmetine girmiĢlerdir. Attila‟nın sevgili oğlu Bizans‟ın askeri olmuĢ, binlercesi onun 

ôrneğini izlemiĢtir. Daha sonraki yıllarda, içinde ücretli bir Hun askerinin bulunmadığı bir imparatorluk 

garnizonu yoktur. Bir zamanlar imparatorluğun düĢmanı olan bu insanlar, imparatorluk ordularının 

subay ve kumandanı olarak �deta Bizans‟ı istila ederler. Fakat bundan sonra, o zamana kadar 

Hunların dizginledikleri Cermen kavimleri Batı Roma Ġmparatorluğu‟na hücum ederler. Attila‟nın 

maiyetini oluĢturan pek çok kimse, Roma‟da en yüksek mevkiiye çıkar. “Son Roma Ġmparatoru” Julius 

Nepos‟u yerinden uzaklaĢtırarak yerine oğlu Romulus Augustos‟u geçiren Orestes, Attila‟nın en 

mahrem adamlarındandı. Bilindiği üzere Orestes‟i Odovakar uzaklaĢtırır. Bu Odovakar ise Attila‟nın 

itimadı sayesinde yükselen Edeko‟nun oğlu idi. Attila‟nın sarayında büyümüĢtü. “Allah‟ın Kamçısının” 

iktidarın evcinde iken ve çok büyük muharebelerle dahi elde edemediğini “kôleleri” oyuncak kabilinden 

bir kolaylıkla sağladılar. Roma‟da hüküm sürdüler.68 

Attila Devrinin Hun Toplumu Gelir Kaynakları-Devlet  
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Ġdaresi-Hükümdar-Devlet  

Adamları-Hunlar ve  

Yabancılar-Hayat Tarzı-  

Ġnançlar 

5. yüzyıl ortalarında Orta Avrupa‟da hüküm süren Hun toplumun yapısı elbette 4. yüzyıl 

sonundakinin aynı değildi. Servet artmıĢ ve devlet kuvvetlenmiĢti. Buna paralel olarak sosyal yapının 

değiĢmesi normaldi. Bizans 430‟larda Hunlara 350 Libre altın ôdüyordu ve bu vergi, Attila ve Bleda 

zamanlarında iki katına çıkarıldı. 447 Trakya muharebelerinden sonra ôdenmeyen vergiler karĢılığı 

olarak toptan 600 Libre altın ôdenecekti. Yıllık vergi 3 katına çıktığından 2100 Libre altın alacaklardı. 

Uldin‟in h�kimiyetinin ilk yıllarında Hunlar Romalı esirler karĢılığında 1 Solidus alırlardı, 435‟de esirler 

karĢılığında 8 Solidus ve bu fiyat 443‟de 12 Solidus‟a yükselir. Arada bir rastgele kazanç sağladıkları 

da olurdu. Mesel� 443‟de soylu bir hanım karĢılığında 500 Solidus almıĢlardır. Esirlerin fidye 

ôdenmeden kaçmalarını ônlemek maksadıyla sıkı ônlemler alınmıĢtı. Fidye esir alanlara ôdenir haraç 

ise hazineye girerdi. Yeni bir fetih esnasında ganimetlerin büyük payı, iktidar sahiplerinin eline geçer 

ve geri kalanı muharipler arasında dağıtılırdı. Akınlardan büyük ganimetler elde edilmiĢtir. Bu çok 

miktardaki paranın Hun toplumu üzerindeki etkisinin ne olduğunu ve bu paranın nasıl harcandığını 

bilmiyoruz.69 

Bleda ile Attila baĢlangıçta ortak hüküm sürerlerdi. Herhalde bu reislerden her biri bir kabilenin 

baĢında bulunurdu. Bir hükümdarın h�kimiyeti irsi olarak ele geçirdiği ve miras olarak halefine 

bırakıldığı anlaĢılıyor. Hunlarda bu yeni idi ve verasete dayanan yeni bir asalet meydana gelmiĢti. 

Ammianus‟un sôzünü ettiği Primates herhalde servetten kaynaklanan ve miras bırakılabilen türdendi. 

Attila biricik ve güvenilir kaynağımız olan Priskos‟a gôre mutlak bir hükümdardı. Halk arasında dolaĢır 

ve onlar kendisini alkıĢlarlardı. L�kin halkın sevgisi korkuya dayanıyordu ve kaynağımızın ifadesine 

gôre bütün halk sindirilmiĢti. Attila‟nın iktidarı harp ve sulh zamanlarına gôre sınırlı değildi. 

Muharebeye karar veriyor ve hiç kimseye danıĢmadan sulh müzakereleri yapıyordu. Sulh 

zamanlarında adaleti idare ediyor ve evinin eĢiğinde durarak Ģik�yetleri dinliyordu. Halk onun 

hükümlerini itirazsız kabul ederdi. Attila, çekiĢen tarafları dinledikten sonra hemen karar verirdi. 

Tebaasının hayatı ve ôlümü meselelerinde kesin iktidar sahibi idi. 4. yüzyılın Primates sınıfı bu 

kararları değiĢtiremezdi. Attila, kabile baskılarından ve ırkının iktidarı tehdit eden kararlarından kendini 

kurtarmıĢtı, onu kimse kontrol edemiyordu ve intikam korkusundan uzaktı. Tebaası onu il�hlaĢtırmıĢtı 

ve ona ôyle hitap etmekten hoĢlanıyordu. Servetin artması Hun toplumunu kôkünden değiĢtirmiĢti.70 

Mutlak idareye t�bi bir toplumda liyakata dayanan Primates sistemine artık yer yoktu. Bundan 

sonra servet ve baĢarı ônde geliyordu. Logadesler efendilerinin hizmetlerini gôrür, koruma vazifesini 

yapar, baĢ mabeyinci gibi çalıĢırlardı. Hepsi Attila‟nın kôleleri olmalarına rağmen sadakatle 

çalıĢmıĢlardır. Mesel�, Edeko Attila‟ya karĢı komplo iĢine karıĢtırılmıĢ fakat o bunu hemen Attila‟ya 

bildirmiĢti. Ayrıca, Logades sınıfı emirlerindeki askerî güçle imparatorluğun belirli bir kısmı üzerinde 
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efendileri adına hüküm sürerlerdi. Bir sefer esnasında kumanda ederler ve bunlar arasında da 

hiyerarĢi vardır. Bu kumandanların mevkiinin tayininde idare ettikleri bôlgenin büyüklüğü ve ônemi 

ağır basardı ve bôlgenin nüfusu, zenginliği, stratejisi gôz ônünde bulundurulurdu. T�bi kavimler 

arasında nizamı sağlamak ve gıda biriktirmekte onların gôrevleriydi. Tarım ile uğraĢmayan Hunlar 

gıdalarını ya bağlı kavimlerden veya ticaret aracılığıyla sağlarlardı. Hunlar, t�bi kavimleri kendileri 

namına seferlere gônderirlerdi.  

Logades sınıfı imparatorluğun esas unsurunu oluĢtururdu. Sekreterlerin vazifesi yabancı 

hükümdarlara gônderilen mektupları yazmak ve arĢivi muhafaza etmek idi. Logades olmadan 

imparatorluk idare edilmezdi. Hunların sayısı h�kimiyetleri altındaki kavimlere nispetle daha azdı. Bu 

sebeple birçok kabile kendi ırkından adamlar tarafından idare edilirdi.71 

Priskos‟tan ônceki Hun kadınları hakkında bilgimiz yoktur. Arabalarda yaĢar, orada giyecek 

hazırlar ve çocuklara bakarlardı. Fakat, Priskos‟un Hun kadınları serbestti. Ġtibarları vardı ve erkekler 

arasına karıĢır ve seferlerden dôndüğü zaman Attila‟yı karĢılamaya çıkarlardı. Priskos Attila‟nın karısı 

Arıkan‟ın çadırına kolayca giriyor ve onunla konuĢuyor. Bleda‟nın dulunun bir kôyü vardı. Yabancı 

heyeti misafir edebiliyordu. Hunlarda ataerkil aile vardı, ailede baba h�kimdi. �ok evlilik bulunmasına 

rağmen bu iĢ servete bağlıydı bu yüzden erkek cinsi ağırlıkta idi.72 

Attila, maiyetine iyi davranırdı ve Ġsteb‟de cômert bir reis baĢarılı olabilirdi. Attila ganimetlerin 

ônemli bir kısmını maiyetine dağıtır, adamlarını yabancı ülkelere elçi olarak gônderirdi. Attila son iki 

yıla kadar bol ganimetlere ve çok paraya kavuĢmuĢtu, bu sebeple maiyeti de refah içinde idi. 

Ziyafetlerde bolluk vardı. Gôçebenin baĢlıca gıdası etti ve bu sebeple ziyafetlerde ilk sırayı alırdı. 

Ziyafetler akĢam erken saatlerde baĢlar ve geç saatlere kadar sürerdi. Bütün bu servet ve refah 

yüksek tabakada olumsuz etkiler de yapıyordu. Yalnız, refahı sağlayan maddelerden hiçbiri 

Hunlardan değildi, üretim çok zayıftı. Ayrıca bütün bu nimetler yüksek tabakanındı ve geniĢ halk 

tabakalarının bundan nasibi yoktu. Bununla beraber 440‟larda büyük halk tabakası buğday ekmeği 

tüketiyordu. Attila devrinin Hun toplumu gittikçe bu lüks denebilecek gıdaya alıĢmıĢtı. Bu hayatın 

sürdürülmesinin tek Ģartı bu maddelerin akıĢının sağlanması idi.73 

*** 

�st tabakanın lüksünü oluĢturan sadece hediyeler, vergi ve ganimetler değildi. Bu devirde Hun 

toplumunun en ônemli gelir kaynağı ticaretti. Gôçebe toplumlar yerleĢik toplumlarla mübadelede 

bulunmadan yaĢayamazlardı. Hunların her iki imparatorlukla ticaret yapmaları kaçınılmazdı. Bu 

yüzden dıĢ ticaret gayet ônemli idi. Hunların üretim maddeleri birbirinin aynı olduğundan iç ticaret 

zayıftı. Hunlar baĢlangıçta giyecek ve gıda maddeleri ithal ederlerdi. Bunların dıĢında sil�hlar çok yer 

tutardı. Gôçebe toplumu muhtaç olduğu sil�hların hepsini imal edemezdi, üstelik sil�h imaline yarayan 

hammaddeyi de her zaman bulamazlardı. Normal zamanlarda ok, yay ve kargıyı kendileri yaparlardı. 

Ancak, büyük çapta muharebeler baĢladığında, esasen zayıf olan imalat sanayi yetersizdi. Bu yüzden 

yabancılara baĢvurmaya mecburdular. Sil�hlardan sonra ithal maddeleri arasında tahıl baĢta gelirdi. 
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Gerçi ônceleri ekmek Hunlarda bir lükstü, fakat zamanla Hunlar buna alıĢmıĢlardı. Demir kılıç, keten 

ve elbiseler aranan maddelerdendi. Bütün bunlara karĢılık Hunlar yerleĢik kavimlere at et, kürk ve 

kôle satarlardı. Hunlarda ticaret eski bir meslekti ve Hunların servetinin artması nispetinde sınıflar da 

meydana gelmeye baĢlamıĢtı. Hun ticaretinde Doğu Ġmparatorluğu ilk sırada idi, Batı 

Ġmparatorluğu‟yla olan ticaret daha sınırlıydı. Hunların ĢehirleĢmeleri arttıkça ticaretlerinin de arttığı 

sôylenebilir.  

Hunların �in ve Ġran ile ticarette bulundukları da bilinir. Bizans ile Hunlar arasındaki ticarete dair 

pek az bilgi vardır, zira bu devir yazarları ticarete karĢı fazla ilgi duymazlar. Theodosios zamanında 

Hunlara gônderilen külliyetli altının ticaret yoluyla tekrar Bizans‟a geri dônmüĢ olması tabiidir. Hun 

Ġmparatorluğu‟nun ortaya çıkması birçok Roma Ģehrinin ve tüccarının refahını arttırmıĢtı. Rua ve Attila 

zamanında ticaretin canlı olduğu bir vakıadır. Attila, daha 435‟de Bizans ile vardığı ilk müzakerelerde, 

bütün Bizans pazarlarının Hunlara açılmasını ve bu pazarlarda her türlü emniyetin sağlanmasını 

istemiĢtir. Attila bu arzusunu 448‟de de tekrar eder. Hudut bôlgelerindeki sahalarda boĢ bir arazinin 

bırakılmasını istemesi de, bu bôlgede ticaretin geliĢmesine yardım maksadını güdüyordu.74 

449‟da Priskos‟un ziyaret ettiği Hun toplumu ĢehirleĢme sürecinde idi ve artık el emeği sıkıntısı 

baĢlamıĢtı. Attila devrinde h�l� çobanlık yapıldığına dair bilgimiz yoktur. Herhalde artık, sığır 

gütmektense insan idare etmenin daha k�rlı bir iĢ olduğunu ôğrenmiĢlerdi. Henüz sınıf farklılaĢması 

meydana gelmedi ise de servet sahibi olma isteği doğmuĢtu. Ġmparatorluğun en zayıf yônü, Hun 

askerî gücünün imparatorluğun geniĢ hudutları üzerinde çok seyrek olarak dağılmıĢ olması idi.  

Attila‟nın imparatorluğu Kafkasya‟dan, Fransa‟dan ve Danimarka‟ya kadar uzanan sahayı içine 

alıyordu. Bu bakımdan Ġmparatorlukta hassas durum, Ardarik ve adamlarının dizginlenmesi idi. Hun 

muhariplerinin gıda, vergi toplamak üzere çok dağılmıĢ olmaları, fonksiyon sahibi insana karĢı ihtiyacı 

arttırıyordu ve bu yüzden Attila kendi adamlarının Romalılara kaçmasına tahammül edemezdi. Bunları 

geri almak için çok ısrar etmiĢtir. Aslında bu kaçaklar fazla değildi ve Attila onların sayısını biliyordu. 

Attila bu kaçakların Roma ordusuna girmelerine engel olmayı ve kendisine karĢı muharebeye 

katılmalarına set çekmeyi istiyordu.75 

Hunlar, t�bi kavimlerden garnizonlar teĢkil ederlerdi. Hunların zor kullanarak Romalılardan 

getirdiği ziraat iĢçisini çalıĢtırdıkları anlatılır. Gôçebelerin, ihtiyaç duydukları esnafı ve iĢgücünü 

yabancılardan sağladıkları bilinir. 453‟de Attila‟nın ôlümünden sonra, ônce oğulları arasında ve 

ardından da mahkûm kavimlerle muharebeler çıkmıĢ ve Hunlar Nedao ırmağı kenarında bozguna 

uğramıĢlardır. Kaynaklar abartılı olarak bu muharebede 30000 Hunun ôldürüldüğünü bildirirlerse de 

bu muharebede pek çok Hun‟un yok edildiği doğrudur. Bu muharebeden sonra Hun devlet idaresinin 

kaymağı olan Logades sınıfı dağıldı ve her biri kendi yoluna gitti. Bizans, bu safhada asileri 

desteklemiĢtir. 452‟de Bizanslılar Hunlara t�bi yabancı kavimler arasında tahriklerde bulundular. 

Büyük Hun bozgunundan sonra Bizanslıların aldığı iki karar Hunları çok güç durumda bırakmıĢtır. 

Birinci kararda Hunlara Bizans Ģehirlerinde serbest ticaret yapmayacaklarına verilen ret cevabıydı. 

Ġkincisi, 455-456‟da çıkarılan bir kanunla Bizans, Hunlara her türlü sil�h satılmasını yasakladıktan 
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baĢka sil�h yapılmasına yarayan her türlü madde de satılamayacaktı. Bu kanun daha sonra baĢka 

kavimlere de teĢmil edildi: DüĢmana sil�h satılmayacaktı. Bu kanunla Avrupa da gôçebe kavimlerin 

h�kimiyetine son verilmiĢ oluyordu. Hun Ġmparatorluğu‟nun çôküĢüne �mil olan baĢka olayların da 

bulunduğu sanılıyor. Bir taraftan, Hun muhariplerinin her tarafa yayılması, diğer taraftan Logades 

sınıfının gittikçe artan ôlçüde servete, lükse kavuĢması ve bunların büyük kitleden gittikçe 

uzaklaĢmaları sosyal problemler yaratmıĢ olabileceği gibi, büyük servetlere kavuĢmak gayesiyle 

yapılan çok büyük fetihler esnasında emniyet kuvvetlerinin her tarafa dağılmasıyla t�bi kavimler 

arasında azınlığa düĢmesi, diğer taraftan Hunların üstün sosyal ihtiyaçlarının karĢılanmasına 

giriĢtikleri nispette, milli ôzellikleri olan askeri güçlerinin azalması ile ana birlikler çok dağıldığından 

t�bi kavimler esaret boyunduruğunu kırmayı düĢünmeye baĢlamıĢ ve bunun sonunda fel�ket ortaya 

çıkmıĢtır.76 

Henüz sınıflaĢma mertebesine eriĢemeyen Hun toplumu, Batının feodal nizamı içinde ve ağır 

Ģartlar altında yaĢayan bir kısım kavimler tarafından kurtarıcı gibi karĢılanmıĢtır. 435-448 yılları 

arasında Galya‟da haksızlığın ve vergi tahsildarlarının sebep oldukları isyan bastırılmıĢ ve reisleri 

Eudoxius Attila‟ya sığınmıĢtı. Yabancılar, kendilerini ezen aristokratlara karĢı Hunlardan yardım 

beklemiĢlerdir. Uzun süren Roma dostluğu sona ermiĢ ve Bizans ile münasebetler düzelmiĢti. Bunu 

sezen Roma‟nın muhalifleri Hunlarla yakınlaĢmayı planladılar. Gene bu sıralarda kavgaya tutuĢan 

Ripuar Franklarının iki kardeĢinden biri Attila‟ya diğeri de Aetius‟a sığınmıĢtı ve bu iyiye al�met 

değildi. Bir kısım idialara gôre Eudoxius ve Frank Prensi, Attila‟yı Galya seferine teĢvik ederler. 

Priskos‟un bu hususta kısa bir kaydı vardır. Bir kısım tarihçiye gôre Aetius‟a sığınan Frank Prensi 

Merovenj hanedanının kurucusu Merovech idi. Bu sıralarda Doğu Roma Ġmparatorluğu‟nun sosyal 

durumu da iyi değildi ve imparatorluğun adalet sistemi iyi iĢlemiyordu. Buna karĢılık Hunlar arasında 

hayat sade ve ôzellikle sulh zamanlarında rahattı. Ġmparatorlukta ise mali durum bozuk ve emniyet 

sistemi Ģik�yet konusu idi.77 

Hun devlet adamlarının birçoğu yabancı idi ve bunların baĢında Attila‟nın baĢbakanı Onegesios 

gelirdi. Bu zat ordu kumandanı ve diplomat olarak kendini kabul ettirmiĢ ve hanedanın itimadını 

kazanmıĢtı. Onun dirayetli bir devlet adamı olduğuna kanaat getiren Attila onu en yüksek mevkie 

çıkarmıĢtı. Bu Ģahsın üstün devlet adamı vasıfları Bizans‟da da iyi biliniyordu. Bu yüzden onu kendi 

taraflarına kazanmak için her çareye baĢvuruyorlardı. Maximinus‟un gôrevi, ilk sırada Onegesios‟u 

kazanmaktı ve bu maksatla zengin hediyelerle, ôzellikle bol miktarda altın verilerek çok mültefit bir 

dille onun aklının çelinmesine çalıĢılacaktı. Fakat, Onegesios Attila‟nın sadık adamı, ciddi ve Ģerefli bir 

devlet adamı tavrı ile kendisine yapılan bu teklifi nezaketle ve kesinlikle reddetmiĢtir. O, burada kendi 

ülkesinde Romalılar için çok daha faydalı olabilir, efendisinin fevri hareketlerini engelleyebilir ve iki 

devlet arasındaki münasebetlerin düzelmesine yardımcı olabilirdi. Attila‟nın iki cephede muharebe 

etmesine engel olmak da onun elinde idi. Onegesios‟un Attila ailesi içinde de uzlaĢtırıcı olduğu 

anlaĢılıyor. Bütün bu davranıĢlarından anlaĢıldığına gôre Onegesios, devletin sadık ve güvenilir bir 

adamı olduğunu ispat etmiĢtir. Onun dıĢında bôyle davranan devlet adamları da vardı. Onegesios‟un 

adı son defa Galya seferinde zikredilir.78 
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Ġmparatorluğa hizmet eden yabancılar arasında Onegesios‟dan sonra gerçek bir aristokrat ve 

akıllı bir adam olan Orestes gelir. Orestes taĢranın toprak sahibi sınıfındandı ve bunlar Noricumlu 

idiler. Karısı da bu bôlgenin soylularındandı. Orestes Yunanca da bilen aydın bir adamdı. Fakat 

Attila‟nın yanına ne zaman geldiği bilinmez. Ancak, Attila‟nın durumunun kuvvetli ve istikbalinin parlak 

olduğunu gôrerek ona intisap etmiĢti.  

Orestes, 449‟da Edeko ile elçi olarak Ġstanbul‟da bulunduğu sırada, Bizans sarayı Edeko ile 

Attila‟ya karĢı komplo tertibinde bulunmuĢ ve bu suikasti Orestes ortaya çıkarmıĢtı. Bu olay Attila‟nın 

ona itimadını arttırdı. Orestes Attila‟nın sarayında bir nevi teĢrifat nazırı idi. 452 Ġtalya seferine 

katılmıĢtır. Attila‟nın ôlümünden sonra malik�nesine çekilen Orestes, bir müddet siyasi hayattan uzak 

kaldı. Zira, o devrin Roma siyasileri, Attila ile iĢbirliği yaptığından onu ihanetle suçladılar. O takımın 

devlet baĢından uzaklaĢmasından sonra ortaya çıkabildi, 472‟den sonra yıldızı parladı. 475‟de son 

imparator Julius Nepos‟u iktidardan uzaklaĢtırarak tahtı ele geçirdi. Fakat bu mevkie kendisi oturmadı 

ve oğlunu tahta çıkardı. Bu zat da Roma‟nın son imparatoru oldu. Attila‟nın sarayında Orestes‟in rakibi 

olan Edeko‟nun oğlu Odovakar, Orestes Attila sarayında iktidarının evcindeyken 20 yaĢını geçmiĢ bir 

delikanlı idi ve Attila‟nın sarayında terbiye gôrmüĢtü.79 

Attila zamanına kadar mağlup kavimlerin kuvvetlerine çok nadir zamanlarda baĢ vurulurdu. 

“Müttefik Kavimlerinin” kuvvetleri, tamamıyla Attila‟nın bir yeniliği idi. Bu kavimler Hunlarla birlikte 

seferlere çıkmaya can atarlardı. Bu muharip ve ganimetlere haris kavimlerin isteksiz olarak 

muharebeye zorlandıklarına dair kayıtlara rastlamıyoruz. Zira, 408 il� 456 yılları arasında hiçbir Doğu 

Cermen kavmi Hun ittifakından ayrılma veya Roma arazisine yerleĢme denemesinde bulunmadı. 

Attila‟nın Galya seferi bazı iddialara gôre Vandal kralının tahriklerinin neticesi idi, fakat bu husus ispat 

edilememiĢtir. Hiç Ģüphesiz Attila kendi iradesi ile bu iĢe giriĢmiĢti. Buna rağmen bir kısım Got ve 

Bizans kaynakları Attila‟nın bu seferi üzerinde spekülasyonlar yaratırlar. Vizigotlarla Attila‟nın arasının 

açılmasında belki Romalıların parmağı vardı. Aetius‟un ordusundaki Roma dostu Franklarla Vizigotlar 

da birbirlerine karĢı güveni olmayan insanlardı. Attila‟nın ordusu da homojen değildi. Priskos‟un 

gôzüyle gôrdüğü ve mahzun tavırlı bulduğu Attila‟nın, bütün büyük dünya fatihleri gibi insanı etkileyen 

bir karizması vardı. Halkı ve maiyeti ona karĢı korkuyla karıĢık bir saygı duyuyordu. Yıllarca Hunlarla 

temas halindeki Romalılar arasında da adı ve Ģôhreti yaygındı. Bu duygu geniĢ halk tabakaları 

arasına kadar yayılmıĢtı. Birçok insanın gôzünde Attila romantik, kudretli ve cesur, azametli bir 

hükümdar idi. Honoria bile gasp edilen haklarının, zarar gôren siyasi itibarının bôyle meĢhur bir 

hükümdar tarafından iade edilebileceğine inanmakta haklı idi.80 

Hunlar ve 

Romalılar 

Hunların Avrupa‟daki ilk yılları ve Romalıların onlara karĢı tutumu ile ilgili bilgimiz yoktur. I. 

Theodosios ve Arkadios zamanlarında Hunlarla olan temaslara dair çok az bilgimiz vardır. 5. yüzyılın 

40. yıllarına kadar bu husustaki kayıtlar seyrektir. 5. yüzyılın ortasında ve ôzellikle harp zamanlarında 
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sivil halkın durumu periĢandı. Priskos‟un Viminakionlu bir tüccarın ağzından duyarak naklettiği 

hususlar, devrin imparatorluk toplumunun durumunu açıkça yansıtmaktadır. Priskos II. Theodosios‟un 

politikasını tenkit eder. Zira Attila‟ya karĢı koyma cesareti gôstermemiĢtir. Attila‟ya karĢı gelenleri 

metheder ve kendisinin katıldığı olayları ziyadesiyle uzatır. Hunlara karĢı kazanılan zaferleri tenkitsiz 

olarak yazar. Sirklerde yarıĢan mavi ve yeĢiller belirli sosyal sınıflar tarafından desteklenirlerdi. 

Maviler toprak sahibi zenginler ve aristokratlar tarafından desteklenirlerdi. YeĢilleri tüccarlar, esnaf ve 

gemiciler tutarlardı. Theodosios hararetli yeĢil taraflısı idi, Markianos ise mavilerdendi. Priskos, 

Theodosios‟u neden Attila‟ya karĢı gelmemiĢ olduğundan dolayı onu suçlar. L�kin bütün Hun tarihi 

boyunca ister doğu ister batıda olsun Hunlara karĢı koyma gôrülmez. 452‟de Markianos‟un Hun 

ülkesine karĢı giriĢtiği taarruz da, Hun ana kuvvetlerinin ülkeden uzakta bulunduğu bir sırada 

yapılmıĢtı. Bizanslılar herhalde, Theodosios zamanında Hunlara karĢı yapılacak bir seferin çok 

pahalıya mal olacağını ve neticesinin de cılız olacağını düĢünmüĢ olmalı idiler. Zira Hunlar, açık bir 

ovada bir Roma ordusunu kolaylıkla imha edebilirlerdi. Ayrıca Romalılar, aldıkları Hun esirleri ile de 

güç durumda kalıyorlardı. Zira Hunlar, yalnız orduda hizmet edebilir ve çiftliklerde çalıĢtırılamazlardı.  

Bu sebeple Romalılar genellikle Hun esirlerini ôldürürlerdi; bu yüzden imparatorluğun haraç 

ôdemekten baĢka çaresi yoktu. Fakat Theodosios‟un siyaseti her bakımdan baĢarısızdı. O zamana 

kadar ufak çaptaki akınlara alıĢmıĢ olan imparatorluk, gerçek gôçebe harbinin ne olduğunu 

bilmiyordu. Theodosios idaresi, iddia edildiği gibi zayıf ve zararlı değildi. Priskos kendi idarecilerine 

karĢı ôn yargılı ve taraf tutardı. Bunun temelinde mezhep farklılıkları da vardı. Bundan baĢka, Attila‟ya 

ôdenecek vergi hususunda imparator kiliseye baskı yapmıĢtı. Bu devrin tanınmıĢ patriği Nestorius da 

Theodosios‟u Ģiddetle tenkit eder. Zamanın olaylarına tanık olan Nestorius, Attila‟nın iki büyük istilası 

hakkında da bilgi verir. Bütün bu olaylardan sonra Markianos, o zamana kadar yürüttüğü siyasetten 

dolayı Chrysaphios‟u idam etti. Halbuki onun mali idaresi, toprak sahipleri dıĢında halk yığınlarının 

yararına olmuĢtur.81 

Sonuç 

Hun tarihi, Ostrogotlara yaptıkları hücum zamanından Attila oğulları arasında çıkan kavga 

sonunda imparatorluğun dağılması anına kadar geçen devri ve Hunların sebep oldukları olaylarla 

içinde yaĢadıkları ve geliĢtikleri toplumu anlatmayı arzu eder. Bu iĢi yaparken karĢılaĢtığımız en 

büyük zorluk kaynakların yetersizliğidir. �zellikle Attila ile Bleda‟nın iktidara gelmelerinden ônce 

imparatorluğun geliĢmesi ve teĢkil�tı hakkındaki bilgilerimiz azdır. Ġmparatorluğun kuvvetlenmesinde 

ve geliĢmesinde Attila‟nın ve Rua‟nın paylarının ne olduğuna dair bilgilerimiz yoktur. Hun toplumunun 

geliĢmesi ve uğradığı değiĢikliklere dair malzemeye sahip değiliz. Bu hususta yeni kaynakların ortaya 

çıkmasını beklemek ise fazla iyimserlik olur. Hun devri arkeoloji malzemesinin araĢtırılmasında son 

yıllarda ilerleme oldu ise de bu eserler yazılı kaynakların yerini tutamaz sağladıkları bilgiler genel 

anlamda tefsir yapmaktan ileri gidemez. Hun tarihinin en belirgin siması olan Attila hakkında değiĢik 

fikirler ileri sürülmüĢtür. Attila‟nın seçkin bir Ģahsiyet olduğu, devri üzerinde derin izler bıraktığı 

tartıĢma konusu değildir. Bir inanıĢa gôre o bir dehadır ve büyük bir adamdır, imparatorluğun 

büyüklüğü onun Ģahsına bağlıdır. Bundan baĢka Hun tarihinin Avrupa üzerindeki etkileri de çok 
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tartıĢılır. Bir kanaata gôre Hunların yükselmesi Attila sayesinde olmuĢtur ve Attila olmasaydı 

imparatorluk onun zamanındaki parlaklığa kavuĢamazdı. Ġmparatorluğun dağılması da onun ôlümü ile 

ilgilidir. Her iki iddia da tartıĢmaya açıktır. 

Ġlk iddia doğru gôrünmüyor; zira Attila‟dan ônce Hun Ġmparatorluğu bütün ihtiĢamı ile ortaya 

çıkmıĢtı. Rua ile Oktar‟ın imparatorluğun kurulmasında ve kuvvetlenmesinde büyük katkıları vardır. 

Oktar zamanında imparatorluğun hudutları Ren ırmağının doğusuna kadar eriĢmiĢti. Rua ise Tuna 

boyunda ve Ġtalya‟da sôz sahibi olmuĢ ve Bizans‟ı tehdit etmiĢtir. Her iki kağan o zamana kadar 

gôrülmedik ôlçüde geniĢ bir arazi üzerinde hüküm sürer. Bu itibarla Attila bir Cengizhan değildir. Zira 

Cengizhan, dağınık ve küçük birimleri birleĢtirerek devasa bir imparatorluk meydana getirmiĢtir. Fakat 

Attila‟nın kendinden ônce her biri yarı bağımsız kabileleri birleĢtirerek iktidarı merkezde topladığı bir 

gerçektir. Bu nedenle Attila‟yı büyük bir Ģôhrete çıkaranlar Oktar ile Rua‟dır. Attila‟nın ôlümünden 

sonra imparatorluğun dağılmasının kaçınılmaz olduğu da münakaĢa edilebilir. Burada, Attila‟nın 

haleflerinin onun kadar kuvvetli Ģahsiyetler olmadığı sôylenebilir. Bu sebeplerle Hun 

Ġmparatorluğu‟nun ne baĢlangıcı ne de sonu bir Ģahsın eseri ve kabiliyeti mahsulü değildir. 

Attila‟nın seferlerine çıkmadan genellikle uygun bir zaman seçtiği gôze çarpıyor. 441-443 ve 447 

seferleri bôyle yapılmıĢtır. Galya seferinde ordusu çok değiĢik unsurlardan meydana geldiğinden Hun 

taktiği değil Cermen taktiği uygulanmıĢtır. Attila‟nın Galya seferinden ônceki diplomasisi baĢarılı 

değildir. Zira, Romalılarla Gotlar gibi birbirlerine güveni olmayan iki unsuru birbirinden ayıramamıĢ ve 

herbirini ayrı ayrı mağlub etme imk�nını kaçırmıĢtır. Honoria meselesini araya sıkıĢtırarak bu fırsatı 

kaçırmıĢtır. Bundan baĢka Vandal kralı Genezerik ile iĢbirliği yapmamıĢtır. Diğer taraftan kendisine 

sığınan Eudoxiuos ile Frank prensinden diplomatik sahada faydalanmamıĢtır. Bütün bunlara rağmen 

Attila çok renkli bir adamdır ve Hunları iyi tanımıĢtır. TanınmıĢ Alman �limi Mommsen‟in kanatine gôre 

Hunları merkezi bir iktidar etrafında toplaması onun baĢarısıdır. Selefleri Hunların bir kısmı üzerinde 

hüküm sürmüĢ ve h�kimiyeti aralarında paylaĢmıĢlardır. Bleda‟nın ôldürülmesinden sonra Attila, 

sınırsız bir iktidara sahiptir. Kabile reislerinin h�kimiyetine son vermiĢ ve iktidarı mutlak surette 

kendisine bağlı bulunan Logades sınıfı aracılığı ile idare etmiĢtir. Avrupa Hun Ġmparatorluğu‟nun 

kuvvetlenmesi ile bütün dikkatler onun üzerinde toplanır. Roma toprak sahiplerinin adamı olan Aetius, 

Hun dostluğu sayesinde hüküm sürebildi ve bu dostluk 451 yılına kadar sürdü. Bu dostluğa güvenen 

Aetius, Hunların kendisine ve Ġtalya‟ya hasım olabileceğine inanmadı. Attila‟dan destek gôren Batının 

toprak sahipleri de onun gibi düĢünüyorlardı.82 

*** 

Hunların Avrupa tarihindeki ônemi, Cermen kavimlerini dizginleyerek Roma Ġmparatorluğu‟nun 

ômrünü uzatmıĢ olmalarıdır. Orta Avrupa‟da Cermen kavimlerini h�kimiyetleri altına almıĢlar ve 

bunların Roma‟ya saldırmalarını engellemiĢlerdir. ġayet Cermenler, istedikleri gibi hareket 

edebilselerdi Roma daha erken ve daha ağır olarak tahrip edilirdi. Diğer taraftan, ôzellikle Batı Roma 

Ġmparatorluğu ordularına alınan çok sayıdaki Hun, Cermen müstevlilere karĢı hatırı sayılır bir destek 

oluĢturuyorlardı. L�kin Hunlar da, 376 ve 405 yılları arasındaki büyük kavimler gôçünü hazırlamak 
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suretiyle imparatorluğun çôkmesini hızlandırmıĢlardır. Hunların batıya yônelmeleri Cermen 

kavimlerinin Galya, Ġspanya ve Afrika‟ya kaçmalarında etkili olmuĢtur. Alarik de bu olayların yarattığı 

bir adamdı ve Cermen istil�ları, 430 ile 455 yılları arasında duraklamıĢtır ve istil�lar bu tarihten ônce 

ve bu tarihten sonra canlanır. Eğer Hunlar Avrupa‟da gôrülmemiĢ olsalardı Vizigotların Toulouse 

krallığı, Ostrogotların Ġtalya krallığı ve Vandalların Afrika krallıkları meydana gelmeyecekti. Hunlar, 

yüzyıldan daha kısa bir zaman ôlçüsünde Avrupa tarihinin baĢ kôĢesinde yer alırlar ve bu çok kısa 

zaman içinde Avrupa tarihini bundan sonraki geliĢmesinde damgalarını vururlar. Bütün çağdaĢ 

kavimleri yerlerinden oynatmıĢ ve Avrupa‟nın o zamanki çehresini değiĢtirmiĢlerdir. Cermenlerin 

sebep oldukları terôrü ortadan kaldıran ve onları o zamanki medeni dünya üzerine serpiĢtirenler yine 

onlardır. Fakat, ômürleri uzun olmadığından Avrupa‟da daha fazla varlık gôsteremediler ve Avrupa 

toplumuna mal olamadan tekrar meçhul �lemine gômüldüler. Onlar Avrupalı değillerdi, onlar sonsuz 

bozkırların h�kimi ve yarı gôçebe evlatları idiler. YerleĢik kavimleri kôle olarak ve ihtiyaçlarını 

karĢılamak hususunda bir araç gibi kullandılar.83 

Avrupa Hunlarının 

Maddî Mirası 

Efsane ve Gerçek 

Avrupalı‟nın hatırasında Hunlar kadar derin iz bırakan baĢka bir kavim yoktur. Kilise 

çevrelerinde Attila‟nın Galya ve Ġtalya seferlerinden dolayı daha Ġlk Ortaçağdan beri bir çok efsane 

meydana gelmiĢ ve bu efsaneler sahne sanatına bol malzeme sağlamıĢtır. Fakat, Avrupa kavimleri 

arasında meydana gelen Attila ve kavmi hakkındaki efsaneler ülkelere gôre değiĢir. Bundan baĢka, 

daha Attila zamanında meydana gelen ve efsane unsurunu oluĢturan menkibeler bunların en 

değerlileridir. Hırıstiyanlar, günahlarından dolayı Allah‟ın kendilerini cezalandırmak maksadıyla, 

Attila‟yı gônderdiğini düĢünmüĢlerdir ve ona Flagellum Dei (Allah‟ın Kamçısı) ünvanını vermiĢlerdi. 

L�kin Attila‟ya mal edilen bu adlandırmanın Augustinus (350-430) tarafından Alarik ve Gotlar 

hakkında 410‟da Roma‟yı tahrip etmelerinden dolayı kullanıldığı, daha sonraki yüzyıllarda Attila 

hakkında kullanılmaya baĢladığı anlaĢılmıĢtır. Attila‟nın kendisi de Allah tarafından gônderildiğine ve 

elindeki kılıcın bunun bir al�meti olduğuna inanıyordu. Bizanslılar Attila‟nın ôldüğüne inanmamıĢ ve 

onun bir komplo kurbanı olduğunu düĢünmüĢlerdir. 

Got-Longobard efsanelerinde Attila, harpten hoĢlanan, ılımlı tabiatta ve keskin zek�lı bir 

hükümdardır. Kilise menkıbelerinde Attila, dünya h�kimi ise de, sil�hsız ve �ciz kilise mensupları 

ondan üstündürler. Paris halkı Attila‟dan korktuğundan daha emin bir yere sığınmayı düĢünmüĢtür. 

Galya‟da meydana gelen menkıbelerde Attila, genellikle çok kan dôkücü ve merhametsizdir. 

Almanya‟da meydana gelen menkıbelerin en tanınmıĢı, 10000 b�kire ile ilgili Ursula efsanesidir. 

Efsanenin aslı Hun prensinin evlilik teklifini reddeden bir Ġngiliz prensesinin ôldürülmesi ve bundan 

sonra onun yerine 11000 meleğin zuhur ederek Hunları kaçırmasıdır. Fransa‟da meydana gelen bu 

olaydan dolayı Fransız rahipler Attila‟yı hiç sevmediler. �ok abartılan bu efsanedeki olaylar sebebiyle 
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Hunlar çok t�hripkar olarak anlatılırlar. Bu yüzden Attila ve Hunları Fransız okul kitaplarında çok vahĢi 

ve kan dôkücü gôrülürler. Efsaneler halk düĢüncesini yansıtmakla beraber tarihi içerik bakımından 

zayıftır. 

Ġtalyanlar arasında Attila çok değiĢik Ģekildedir. Bu ülkede daha sonraki yüzyıllarda meydana 

gelen pek çok olay Attila‟ya mal edilmiĢtir. Dante‟ye gôre Attila, Hırıstiyanlığı sevmediğinden birçok 

Ġtalyan Ģehrini kül etmiĢtir. Ġtalyan efsanelerinde kôpek baĢlı olarak anlatılan Attila, çok zeki ve 

kabiliyetli bir insandı. Birçok Ġtalyan Attila efsanesine gôre, Attila Ġtalya‟da mahvolmuĢtur. L�kin Ġtalyan 

efsanelerinin çoğunda Fransız efsanelerinin izlerine rastlanır. Buna karĢılık Cermen efsanelerinde 

Attila, çok büyük ve �licenap bir hükümdardır. Attila‟nın sarayında birçok Cermen hükümdarı yaĢar. 

Nibelungen destanı Hun-Cermen mücadelelerinden meydana gelmiĢtir. Bu hik�yelerde Attila, Etzel 

adında büyük otoriteye sahip, azametli, asil ruhlu bir hükümdardır. �ldürülen Burgund kralı Sigfried‟in 

karısı ile evlenebilmek için Hırıstiyanlığı kabul eder. Attila‟nın sarayında çok kibar, nazik ve cômert 

Hırıstiyan ve pagan prensler bir arada yaĢarlar. Bu evlenme sırasında Viyana‟da 17 gün düğün 

yapılıyor ve at oynatılıyor. Nibelungen‟de iĢlenen olaylar 13. yüzyılda meçhul bir yazar tarafından bir 

L�tin Epos‟undan yararlanarak yazılmıĢtır. Zira bu Ģarkılarda daha sonraki tarihi olaylara rastlanır. 

Burada Attila mültefit, asil ruhlu, iyi bir kraldır. Sulhu çok sever ve yalnız asilere karĢı kılıç kullanır. 

Kuzey Cermenleri arasında ise Attila (Atli), servete haris, hilek�r ve haĢin bir hükümdardır. Ġzlanda‟ya 

kadar uzanan sahalarda yaĢayan Cermenler arasında Attila efsanesine rastlanır. 

Macarlar arasında Attila ve Hunların çok değiĢik bir yeri vardır. Bir zamanlar, Hunlarla 

Onoğurların karıĢarak yeni bir siyasi Türk topluluğu meydana getirdiği sırada onlarla beraber 

yaĢadıkları sanılan eski Macarlar, Hunları Macarların ceddi sayar ve en eski Macar kroniklerinde bu 

gôrüĢ yer tutar. Ġsmen bilinen ilk Macar reisi Árpad ailesi üyeleri arasında, efsanevî cedlerinin Attila 

olduğu inancı yerleĢmiĢti. Bugün Romanya‟nın Erdel (Transilvanya) eyaletinde yaĢayan Macar 

kabilesi Sekeller de kendilerini Hunların ahfadı sayarlar. Bu yüzden Macar sarayında ve Macarlar 

arasında, daha baĢlangıçtan beri bir Hun geleneğinin varolduğu tahmin ediliyor. Macarlar arasında 

yayılmıĢ bulunan Hunor ve Magyar efsanesi, tarihin derinliklerinden süzülen ve geçmiĢin 

karanlıklarından devralınan bir kısım silik tarihi hatıraların bir devamı sayılabilir. Bu efsaneden 

anlaĢıldığına gôre bu iki kardeĢ Maeotis (Azak Denizi kıyıları) ovalarında avlanırken orada 

rastladıkları bir geyiği izledikleri sırada karĢılaĢtıkları Alan reisinin iki kızı ile evlenirler ve bu evlilikten 

Hunlar ve Macarlar türer. Daha 13. yüzyılda Macarlar arasında Attila ve Hunların geleneği yaĢıyordu. 

15. yüzyılda Macarlar arasında Hun-Macar efsanesi yeniden canlanır. Hunyadi‟nin oğlu Matyas II. 

Attila‟dır. 19. yüzyıl Macar edibleri Hun efsanesini mahirane iĢlemiĢlerdir. Aslında Attila efsanesi çok 

menĢeli ve değiĢik bir terkipdir. Bunun içinde daha hayatta iken Attila‟nın halkı ile beraber inandığı bir 

efsane unsuru mevcut olduğu gibi, yabancılar arasında Attila efsanesinin en doğru varyantı Macarlar 

arasında meydana gelmiĢ veya baĢından beri yaĢamıĢtır. Zira Árpad‟lar ailesi hükümdarları ve 

Ortaçağ Macarları Attila‟yı ve Hunlarını kendi cedleri saymıĢ ve onlarla iftihar etmiĢlerdir. Bu gelenek 

ôzellikle Sekeller arasında kuvvetle yaĢamakta ve onların gurur kaynağı olmaktadır. Ayrıca Macarlar, 

Attila‟yı ve Hunlarını daima sevgi ve büyük bir ilgi ile anmıĢlardır. Bunun temelinde, Macarların Doğulu 
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oluĢu ve eski kültürlerinin Ġsteb sahasından gelmiĢ olması ve Türk karakteri taĢıyan bir kavim olmaları 

yatar. Hunları ve Macarları birbirlerine bağlayan unsurlar bu yapıdan ileri gelmektedir.84 

Hunlardan Kalan Maddi  

Eserler 

Ġlk Kavimler Gôçü arkeolojisinin Roma devrine kadar süren safhasını tespit etmek bu güne 

kadar mümkün olamamıĢtır. Bu son derece çalkantılı ve hareketli geçen devirden kalan malzemenin 

hangi kavme ait olduğunu belirlemek çok güçtür. Hun eĢyalarının tanınması, Hunların kısa süren 

h�kimiyetleri ve belirli bir yerde uzun zaman yerleĢmemiĢ olmalarından dolayı ayrıca hem az hem de 

yabancı kavimlerin eserleri ile karıĢmıĢ olmaları sebebiyle çok zor olmaktadır. Ayrıca Nagyszéksos ve 

diğer yerlerde elegeçirilen çok kıymetli eĢya, Hun sanatının yüksek bir seviyeye eriĢtiğini 

gôstermektedir. Büyük bir kısmı defin �detleri ile ilgili olan bu eĢyanın ancak altın, gümüĢ ve tunçtan 

yapılmıĢ olanları zamanımıza kadar kalabilmiĢtir. Bu eĢya günlük hayatın muhtelif safhalarını 

aydınlatmağa yarıyor; bunlar arasında ev eĢyası, harp �letleri ve avcılık ile ilgili �letler vardır. Bugün 

bu malzeme, Hun sanatının eriĢtiği seviye ile komĢu sanatların bunlar üzerindeki etkisini gôsteriyor. 

Hun sanatı da büyük ôlçüde geliĢtiği çevrenin tesiri altındadır. Kôkleri M.�. 7. yüzyıla kadar çıkan, 

çağdaĢı ve daha sonraki Yunan yazarlarının “Ġskit” toplu adı altında kaydettikleri Ġstep sanatı ve 

kültürü, Kuzey Kafkasya ile Güney Rusya‟nın Dinyeper ve Karadeniz s�hilleri ile Kırım yarımadasını 

içine alan bôlgede yayılmıĢtır. Atı iktisadî ve askerî sahada ilk defa kullanmakla tanınan Kimmer 

kültürü bunun baĢlangıcını oluĢturur. Bu kültürün oluĢmasında, Anadolu ve Karadeniz s�hillerinde 

faaliyet gôsteren Yunan kolonilerinin büyük payı vardır. Zira, Ġstep mıntıkası ile güneyin geliĢmiĢ 

medeniyetleri arasındaki mübadeleyi Yunanlılar yürütürlerdi. Bu itibarla bu sanat üzerinde Ġyon tesiri 

açıktır. Bunlar dıĢında eski Got ve Cermen sanat tesirleri ile Ġran sanatı da bu geniĢ sahada birbirine 

rakip olarak çarpıĢır. Batıdan gelen ve M.�. 400-300 yılları arasında Kafkasya‟ya kadar uzanan 

sahalarda etkisini gôsteren Kelt sanatı dıĢında, mil�dın ilk yıllarından baĢlayarak kuzey batıdan bu 

mıntıkaya giren Cermen sanatı etkisi barizdir ve bu akım Hunların meydana çıkmalarına kadar sürer. 

Bu geniĢ s�ha, bunlardan baĢka doğudan gelen sanatların tesirine de açık bulunmuĢtur. 

Büyük ôlçüde hayvan yetiĢtirmeğe dayanan Hunların iktisadî hayatında, daha dar ôlçüde de 

olsa avcılık, balıkçılık, “çiftçilik”, ticaret ve yağma yer alır. Bütün bu uğraĢılar ve mübadele, uzak 

mesafelerin aĢılmasına ihtiyaç gôstermiĢtir. Bu sebeple Ġskit sanatının izlerine, Volga ırmağının 

kollarından biri olan Kama nehrine, Batıda Macaristan ovasına, Silezya‟ya kadar uzanan geniĢ bir 

sahada rastlanmaktadır. Hazar Denizi‟nin kuzeyinden doğuya doğru ilerleyen kervan yolu, münbit ve 

etrafı mahfuz bir bôlge olan Minussinsk‟te son bulur. Bu mıntıka çok erkenden �in ile de 

münasebetlerde bulunmuĢ ve Güney Rusya‟da imal edilen sanat eserlerine Minusinsk‟te rastlanmıĢtır. 

Aynı eserlerin isteplerin derinliklerinde Ordos‟a kadar eriĢtiği gôrülmüĢtür. Ġstep mıntıkasının büyük 

iktisadî temellerinin daha Ġskit devrinde atıldığı anlaĢılıyor. Nitekim, Ġskitler devrinde yerleĢen bu 

ticaret sisteminin Ortaçağ baĢlarına kadar sürdüğü bilinir. 
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Güney Rusya bozkırlarında, M.�. 300 sıralarında Ġrani bir kavim olan Sarmatlar, sanata yeni 

unsurlar getirirler. Sahanın en batısında ve bugünkü Macar ovalarında, Mil�d sıralarında Sarmat-

Yazigler bulunuyorlardı. Karadeniz sahilindeki Yunan kolonileri varlıklarını sürdürmüĢlerdir. Kırım 

yarımadası ve ôzellikle Kerson ve Bosforos Ģehirleri, kuzey ile güney arasındaki mübadelenin 

yapıldığı merkezlerdi. Kırım yarımadası, Hunlar zamanında da aynı canlılığı sürdürmüĢtür. Bu saha 

daha ônce Doğu Gotlarının elinde bulunuyordu. Fakat, 3. yüzyılda Ġran‟da yeni bir imparatorluğun 

kurulması, bu bôlgede de değiĢikliklere sebep olur. Bundan sonra bu bôlge Bizans, Ġran ve Güney 

Rusya bozkırlarının h�kimi olan Ġstep kavimlerinin eline geçer. Bu sıralarda bu bôlgede Got sanatı çok 

geliĢir ve bu sanat Hun sanatı üzerinde de çok etkili olur. Tam bu esnada geliĢmekte olan Hun sanatı 

aynı zamanda Sarmat sanatından faydalanır. 4-5. yüzyıllarda geliĢen yeni sanat, Hun sanatı 

karakterini kazanır. Hun devrinden kalan kafa taslarından çoğunun harabolmuĢ bulunması, 

mezarlardan çıkan kemikler üzerinde antropolojik araĢtırmalar yapılmasını güçleĢtiriyor. Buna 

rağmen, Hunlardan hiç olmazsa bir kısmının mongoloid tipte Türk ırkından oldukları anlaĢılıyor. 

Geçen yüzyılın ortalarından baĢlamak üzere, Macaristan‟da yapılan kazılarda meydana 

çıkarılan pek çok mezar ve süs eĢyasının çoğunun Avarlara ait olduğu anlaĢılmıĢtır; halbuki daha 

ônce bu eserlerin Hunlara ait olduğu sanılıyordu. Bu hatanın düzeltilmesinde 20. yüzyılın ilk 

çeyreğinden itibaren bir hayli mesafe alınmıĢtır. Bu gün Volga ile Dinyeper ve Tuna havzasında birbiri 

ile akraba, zaman, mek�n ve karakter bakımından Hun devri ile birleĢtirilebilecek buluntular 

artmaktadır. Hatta, Hunların en tanınmıĢ eĢyaları baĢında gelen bakır kazanların menĢeinin Ġç 

Asya‟ya kadar izlenmesi mümkün olmuĢtur. Doğu Kazakistan ile Moldavya arasındaki bôlgede 

bulunan 25 kadar defin yerinde, zengin kadın ve erkek malzemesine rastlanmıĢ ve bunların Hun 

devrinden olduğu tespit edilmiĢtir. Bunların arkeolojik karakterinin birliği ve birbirleri ile olan bağlılığını 

gôstermek mümkün olmuĢtur. Tuna havzasında, Tuna munsabı ile Alp dağları arasında Ģimdiye kadar 

birbirine çok benzeyen yaklaĢık on kadar açılmıĢ kazı yeri tanıyoruz. 70 kadar tutan ve açıkça 

belirlenebilen bu mezar buluntularının yardımı ile bunların iki misli kadar hasarlı veya tam olmayan ve 

müzelerde saklanan arkeoloji malzemesi de mevcuttur. Bugün artık Hun toplumunun üst ve orta 

tabakasına mensup insanlara ait bir çok malzeme tanınıyor. Bu malzemenin Doğu ve Ġç Asya‟ya 

kadar uzanan maddî ve manevî kôklerini takibedebiliyor ve bunların Orta Asya‟daki geliĢim ve 

değiĢimini de ôğreniyoruz. Bunlar arasında “Nomad” aristokrasisinin ve soylu tabakasının mutlaka 

etnik bir birlik oluĢturmadığını da gôrüyoruz. Karaton ve Attila‟nın maiyeti ile asker alt tabakası için de 

durum aynıdır. Bununla beraber, Hun Ġmparatorluğu‟nda büyüklerin ve ordu kumandanlarının büyük 

bir kısmı doğu menĢeli idi ve Hun giyimi taĢıyorlardı. Halk ve ordu, Orta Asya‟daki hareket noktasında 

hemen hiçbir arkeolojik iz bırakmamıĢ ve çoğu yağma edilen defin yerlerine rastlanmıĢtır. 

Hunların ilerledikleri s�hanın arkasında tahribedilen veya yanan yerler kalmıĢtır. 376 ile 381 

yılları arasında, bugünkü Romanya ovasından kaçarken Vizigotların terkettikleri kôylerde ve 

mezarlıklarda, Hunların izlerine de rastlanmaktadır. DehĢete düĢen Gotlar, firar esnasında bu bôlgede 

para ve altın gômmüĢlerdir. Yine Gepidlerin mağlup edilmesi ve eski Gepid aristokrasisinin yok oluĢu 

esnasında arkalarında bir hazine bôlgesi kalmıĢtır.  
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Doğu Avrupa‟nın Hun fetihleri sonunda meydana gelen firar hareketleri ve ôzellikle AĢağı Tuna 

bôlgesindeki hareketler, yalnız yazılı kaynakların ıĢığında aydınlanamaz. Bir kısım arkeoloji 

malzemesi, Doğu Cermenlerinden çoğunun Alanlara katıldıklarını gôsteriyor ve bu hususu tarih 

kaynakları da doğruluyor. Pannonia sahasında değiĢik ziynet eĢyası ile elbisenin birbirine karıĢması, 

376 yılında doğudan gelen ilk mültecilerin ortaya çıkmasından, asıl Hun h�kimiyetinin meydana 

gelmesine kadar süren zaman bôlümünde gôzlenebiliyor; muhtelif dinlere mensup kavimlerin değiĢik 

tarzdaki defin usullerini sergiliyor. Bu araĢtırmalarla 430‟dan ônce ve sonra bu bôlgede hüküm süren 

ve yaĢayan kavimlerin terekesini birbirinden ayırmak mümkün oluyor. 400‟den sonraki devirde Roma 

ile barbarlar arasında gittikçe sıklaĢan ve beraber yaĢamaya tanıklık eden eserler, daha ônce Roma 

Ġmparatorluğu‟na dahil bulunmayan komĢu bôlgelerde de çabucak yayılıyor. Bu devirde Pannonia‟da 

barbarlara ait keramik, kuyumcu eĢyası ve cam nevinden birçok eĢyaya rastlanır. Alan, Got, Hun 

firarileri de beraberlerinde bir kısım moda eĢyası getirmiĢlerdir. Bunlar arasında bulunan beyaz 

metalden bir ayna bu neviden olup, Doğu Asya, �in menĢelidir. Hunların yayılma sahasını arkeolojik 

malzeme ile de gôstermek mümkündür. Hunların arkeolojik malzemesi gittikçe daha belirgin bir hal 

almaktadır. Yüzden fazla buluntu arasında, 75 veya 100 yıllık devreye girebilecek eserlerin yayıldığı 

çok geniĢ bir alan vardır. Bu devirden Hunlarla ilgili eserlerin yayıldığı sahalar doğudan batıya doğru 

bir zincir oluĢturur, fakat bu bir birlik gôstermez. Hun eĢyasının bulunduğu yerler yaklaĢık 5-6 bin 

kilometre uzunluğundadır. �zellikle birkaç yüz kilometrelik sahadaki buluntu yerleri, Ural dağları ile 

Obi ırmağı arasına rastlar. Hun yayılma sahalarında Hun eĢyasının bulunduğu yerler daha sıklaĢır. 

TanınmıĢ Hun buluntularından bir seri, meĢhur Volga geçidinin bulunduğu Saratov bôlgesindedir. 

Kuzey Kafkasya‟nın orta bôlgesinde Hasavyurt, Hazar Denizi yakınında Dağıstan‟da KiĢpek, UtamiĢ, 

Ġragi, AĢağı Dinyeper bôlgesi ile Kırım yarımadasına kadar uzanan Kerson bôlgesi (Ġrgen, Makartet, 

Tokmak civarı), Kırım yarımadasında ve ôzellikle onun bozkır bôlgesinde, Kerç‟te birçok buluntu yeri 

olmak üzere, AĢağı Buğ, Prut, Dinyester sahili, Doğu ve Batı Moldavya, Buzau vadisi ve Dobruca‟da 

gôrülür. Macaristan‟da Kırım veya Volga bôlgesi ile ilgili arkeoloji malzemesi bulunmamıĢtır. Bütün bu 

malzeme arasında defin �detleri ile ilgili olanlar büyük bir yer tutmaktadır. Kuzey Kafkasya‟daki Hun 

devri büyük Alan mezarlarının da bunlarla yakın ilgisi vardır ve bunlar Patigorsk, Maykop, 

Novorossiysk vs.‟dir. Zira, Hun elbise ve at takımlarının çoğu Alan mezarlarındaki veya diğer 

cesetlerin yardımı ile aydınlanabiliyor. Karpatlar havzasında Hun eserleri ancak bir nesil süresi içinde 

bulunabilmiĢtir. Bunlar da yan yana olmaktan ziyade üstüstedir. Avarların ilk devirlerine ait defin ve 

yerleĢme �detleri, Hunların Karpatlar havzasındaki terekesine çok benzer ve bunların hepsi Asya 

menĢelidir. 

Hunların Bakır Kazanları 

Bugüne kadar ortaya çıkarılan en eski, en iyi ve en ônemli Hun arkeoloji malzemesi Hôckricht 

definesidir. 1831‟de Silezya‟nın Hôckricht mevkiinde bulunan ve fazla yüksek olmayan bir kum 

tepesinde rastlanan malzeme iyi durumdaki bir bakır kazan, bronz levhadan yapılmıĢ bir tas, altın 

safihalar üzerine oturtulmuĢ kıymetli taĢlarla süslü bir parça, gôzler üzerinde yerleĢtirilmiĢ kıymetli 

taĢlarla süslü bir toka, altın kaplamalı kayıĢ uçları, altın kakmalı bronz tokalar, gem süsleri, çizmelerle 
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at takımlarının parçalarından oluĢmaktadır. Bir tarlada az derinde ortaya çıkan malzeme ôlü 

kurbanlarıyla ilgilidir. Az ônce zikredilen ve yine tarlada meydana çıkan Ukrayna‟nın Makartet 

buluntusu da bunun bir benzeridir. Büyük kısmı kırık veya parçalar halinde elegeçen Hun kazanları, 

aslında ayak çemberi ile birlikte 35-100 santim yüksekliğinde (çoğunluğu 50-60 santimlik) olup Doğu 

Asya menĢelidir. Bu neviden bronz kazanlara daha Ġskit devrinden baĢlamak üzere mezarlarda ve 

Doğu Asya‟daki kurbanlara da rastlanmaktadır; bunlar Ġskit eserler grubuna dahildirler. �stüvani ve 

daha büyük Hun kazanlarının ceddi Noin-Ula mezarlarında gôrülür. Bu türün ôzel süslemelerle 

yapılanlarına Obi ırmağından Troyes Ģehrine kadar uzanan çok geniĢ sahada rastlanır. Sayısı yirmi 

kadar olan bu kazanlar bu devrin teknik ôzelliklerini üzerinde taĢırlar. 

Bu delillere dayanarak bu kazanlardan çoğunun Hun devrine ait olduğu ve bunlara Hunların 

Avrupa‟daki askerî bôlgesinde ve Tuna‟nın kuzeyine isabet eden Romanya ovasında ve ırmaklar 

bôlgesinde rastlandığı ortaya çıkmaktadır. Kazanların en büyüğü ve en gôsteriĢlisi, 1 metre 

yükseklikte, 40-50 kilogram ağırlığında ve en zengin Hun definesinin ortaya çıktığı Nagyszéksos‟ta 

elegeçmiĢtir. Define Tisa yatağından 15-16 kilometre uzaklıkta toprağa verilmiĢtir. Burası, bir 

zamanlar ırmağın feyezan esnasında eriĢebildiği bir kum tepesinde bulunuyordu. Bu definelerin bu 

civarda meydana çıktığına bakılırsa Rua, Bleda veya Attila‟nın kararg�hının Orta Tisa bôlgesinde, 

Kôrôs ırmağının doğu kıyısının güneyi ile Maros‟un kuzeyinde bulunması gerekiyor. Kazanlar, bir 

yüzyıldan beri kurbanlar için kullanılmıĢ kabul ediliyor. Sibirya‟da da buna benzer kazan resimlerine 

rastlanmıĢtır. Kazanların �yinlerde ôlü defni esnasında kullanıldıkları anlaĢılıyor. Bugüne kadar ele 

geçen malzeme arasında Tôrtel kazanı, en sağlamıdır. Hôgész, Macaristan‟da Kapos eyaletinde çift 

sürerken pulluğa takılmıĢtır. Bundan baĢka Hunlar devrinde �in menĢeli aynalara da rastlanıyor. 

Tôrtel‟de bulunanı hariç, bütün diğerleri Karpatlar havzasının Hun merkezini savunan Pannonia askerî 

bôlgesinden oldukları gôrülüyor. Yukarıda kaydettiğimiz defineler arasında birçok süs eĢyası da 

bulunmaktadır. Hôckricht‟de kırmızı taĢlarla süslü altın bir levha bulunmuĢtur, bu ise Macaristanda 

Csorna‟da bulunan bir taca benzemektedir. Bu taç, tek baĢına defnedilmiĢ bir kadının baĢucunda 

bulunmuĢtur; daha sonra buna benzer taçlar ele geçirilmiĢtir ve bunlar arasında en güzeli Kerç‟te 

çıkandır. Bu tacın üzerinde çifte bir kartal tasviri gôrülür ve bunlar Volga‟da ve Obi ırmağı bôlgesinde 

bulunanlarla bir benzerlik içindedir. Metal bir taç takma, Hun istil�sından az ônce veya Hun 

h�kimiyetinin sonlarında moda olmuĢtur. Volga‟nın doğusunda ele geçirilen sekiz tacın Ģekil ve teknik 

bakımdan Ġran-S�sani menĢeli olduğu veya en azından onların sanatı etkisi altında bulunduğu 

gôrülüyor. Avrupa‟da taçların yayılma sahaları ve ağırlık noktaları, bakır kazanlarla sil�h 

mezarlarından farklıdır. Bunlardan birçoğunun eski Kırım Ģehirlerinde hazırlanmıĢ oldukları 

anlaĢılıyor. Sun‟i olarak kafa tasları tahribedilen mezarlarda da taçlar bulunmuĢtur. Hunlarda defin 

ziyafetinin yalnız erkeklere ve bunlar arasında da mevki sahibi kimselere mahsus olduğuna dair 

deliller vardır. 

Hunlarda Defin �zellikleri ve  

Elbiseleri 



  1399 

Hun devrinde küpe ve bilezik gibi süs eĢyasının yalnız kadınlar tarafından kullanılmadığı 

anlaĢılıyor. Bu sebeple bir kısım mezarların kadınlara mı erkeklere mi ait olduğunu tayin etmek 

güçleĢiyor. Hun erkek mezarlarının belirlenmesinde en güvenilir deliller sil�hlarıdır; fakat Alan 

mezarları için bu husus geçerli değildir. Bu devirde kadınlar ve erkekler pantolon giydiklerinden 

bunların üzerine tokalar konmuĢ, kemerler takılmıĢtır. Bu sebeple kadın mezarlarında da at 

takımlarına rastlanır. Doğu menĢeli atlı kavimlerde kadınlar da erkeklerde olduğu gibi vücuda oturmuĢ 

dar bir elbise ve yüksekçe bir yaka taĢır ve bunun üzerine kemer takarlardı, bu yüzden elbiselere 

kopça takmağa ihtiyaç yoktu. Kopçanın (Fibel) nın Gotlar arasında yaygın olduğu anlaĢılıyor. Bu 

devirde yeni bir yaĢmak türü ortaya çıkıyor ve bu yaĢmak türü Hun ve Alan temaslarına bağlanıyor. 

Nitekim bu devirde Hun-Alan giyiminin birbirine karıĢtığı gôze çarpar. Kuzey Avusturya‟nın 

Untersiebenbrunn bôlgesinde ele geçirilen ve 80 yıldan beri hangi menĢeden olduğu tayin edilemeyen 

iki prens mezarı, bu güne kadar rastlananlar arasında en zenginidir. Bu define mücevherleri ve 

elbiseleriyle çok değiĢik malzemeyi içine alıyor; ayrıca Hunların uç mıntıkasında bulunuyor. Hazar 

Denizi kıyısındaki Ġragi‟de de Untersiebenbrunn‟dakinin aynı elbiseler bulunmuĢtur. Yine 

Untersiebenbrunn definesinin her ikisinde de Cermen unsurlarının çok az olmasına karĢılık Hun-Alan 

giyim unsurları h�kimdir. Ziynet ve teçhizat malzemesi, Hun devrinin kuyumcu mamülleridir ve bunlar 

Kafkasya‟dan Alplere kadar yayılmıĢtır. Untersiebenbrunn‟da Hunlardan birinin defnedildiğine dair bir 

delil bulunamamıĢsa da bu mezarlarda Hun idarecilerinden birinin aile fertlerinden herhangi birisinin 

defnedilmiĢ olması muhtemeldir. Bu sıralarda aileler karıĢık unsurlardan oluĢuyor, Alanlar ve 

Cermenler 4. yüzyıldan beri Hunlar idaresinde çalıĢıyorlardı. Bu kavimlerin reisleri de gittikçe Hun 

Ġmparatorluğu‟nun en yüksek mevkilerine kadar çıkabiliyorlardı. Bu sebeple Untersiebenbrunn, bu 

türden reis veya ileri gelenlerden birinin kadın mensuplarından birine ait olması kabul edilebilir. 

Hunların Yayları ve Okları 

Hunların ortaya çıkmalarına kadar Doğu Avrupa‟da hiç tanınmayan en ônemli “Sihirli Sil�hları” 

yaylarıydı. Hunların yaylarını pekiĢtirmek maksadıyla kullandıkları bazı kemik safihaları Volga, 

Dinyeper ve Kerç bôlgelerinde bulunmuĢtur. Fakat bunlara bugüne kadar Hun mezarlarında 

rastlanmamıĢtır. Uzun yılların denemeleri ve büyük bir meslekî bilgi ile imal edilen yaylarını, Hunlar 

mezarlara ve kurban ateĢlerine koymamıĢ ve babadan oğula miras bırakmıĢlardır. Avrupa‟daki fetih 

yollarına Hun orduları ile çok az sayıda yay ustasının gelmiĢ olması yüzünden bu bôlgede yayların 

değeri gittikçe artmıĢtır. Bir talih eseri olarak bu yaylardan birisi, Hunların hudut bôlgelerinden olan 

(Bugün harap bir mezarda) Panonnia‟da hemen hemen eksiksiz olarak ve yedi parça halinde 1930‟da 

Semmering‟de bulunmuĢtur. Avrupa yaylarının yardımıyla restore edilen bu yayın ôlçülerinin aslına 

uygun olduğu sôylenemez. 3-5. yüzyıllara ait yaylar arasında en büyüklerinden olan bu yayın 180 

santim boyunda olduğu tahmin ediliyor; bu büyüklük bir Hun maharibinin boyundan fazla olduğundan 

bu yayın at üzerinde kullanıldığı sanılıyor. Bu büyüklüğü fazla bulan uzmanlar, sonradan bunu 160 

santim, hatta 140-150 santim olarak kabule yanaĢmıĢlardır. 

Okların yaklaĢık bir metre uzunluğunda olduğu biliniyor. Avar oklarının 120-130 santim, yine 9-

10. yüzyılda Avrupa‟da gôrülen Macar oklarının da 120-130 santim kadar olduğu kaydediliyor. 
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1974‟de Kafkasya‟da donmuĢ bir zeminde ele geçirilen bir yay, bugüne kadar rastlanan türleri 

arasında en dikkate değerlerindendir. Alan mezarından çıkan 140 santim uzunluğundaki bu yay, 

bozulmamıĢ olarak muhafaza edilmiĢtir ve 8. yüzyıldan olup Hazarlara ait olması gerekmektedir. Bu 

yay, ihtiyaç halinde 100 santim kadar olabiliyordu. Bu yay, Hunlarınkinden daha geliĢmiĢ ve daha 

kuvvetli olup 130 santim kadardı. Bu büyüklükteki bir yayın ok uzunluğu, 80-90 santim olmalıydı. 

Semmering yayının gerilmiĢ durumda iken 120-130 santim olması l�zım gelirdi ve o zamana gôre bu 

büyük bir yaydı. Bundan kısa bir süre ônce Orta Asya‟nın 1-5. yüzyıllarına ait ok ve yayların ôncüleri 

Baykal Gôlü ile Moğolistan‟da meydana çıkarılmıĢtır. Alanlarla Cermenlerin ve Sarmatların Hun 

yaylarını taklit edemedikleri anlaĢılıyor. Sanıldığına gôre bu iĢ için kendilerine izin verilmemiĢtir. 

Bunun en iyi delili, Hun devletinin dağılmasından sonra Cermen prens mezarlarında bu türden yaylara 

çok az rastlanmıĢ olmasıdır.  

Hun devrinde ok uçları genellikle demirlerden olup baklava biçiminde ve ortalama 3-4-5-6-7-9 

santim uzunluğunda idi; ortalama uzunluk 5-6 santimdi. Ok uçlarının daha değiĢik Ģekilleri yanında 

amaçlarına gôre kemikten hazırlanmıĢ olanları da vardı. Hunlar, oklarının sivri uçları yukarı olmak 

üzere ok kutusuna koyarlardı ve bir kutuya ne kadar ok konulduğunu bilmiyoruz. Obi bôlgesinde 

yaklaĢık 30-32 ok konulmuĢtur; galiba bu sayı en fazlası idi. �lü mezarlarına konulan okların sayısı, 

her halde ôlünün rütbesi ile orantılıydı. Kafkasya, Volga ve Don ırmağı boyundaki Alan mezarlara ok 

ve yay konulması münhasıran ve en baĢta gelen Hun �deti idi ve bu husus Hun devrinin ôzelliği 

sayılmalıdır. 

Yakın Muharebe  

Sil�hları 

Hun sil�hları arasında en ônemlilerinden olan, iki tarafı keskin ve nispeten dar bir levhadan 

oluĢan kılıç, Altay, Doğu Ural ve Orta Asya‟dan Güney Rusya ve Ukrayna Ġsteplerinden Orta 

Avrupa‟ya kadar uzanan sahada tanınmıĢtı. Aynı devreye rastlayan ve biraz daha genç olan 

Cermenlerin aynı tipteki kılıçlarından levhasının daha dar olmasıyla ayrılır. Hun mezarlarında ve 

kurban yerlerinde bu kılıçlara çok rastlanır ve zaman zaman da birkaçı bir arada bulunur. Bunların 

kabzaları muhtelif kıymetli taĢlarla ve altın kaplamalar ile süslüdür. Diğer sil�hlardan mızrak, bu devrin 

sil�hları arasında çok eskiden beri tanınır ve mızraklara ôlülerin mezarları üzerine dikilmiĢ olarak 

rastlanır. Kalkanlar hakkında hem yazılı kaynaklarda bilgi vardır hem de arkeoloji malzemesi olarak 

bilinirler. Bunlardan bir kısmı demirden yapılmıĢtır ve ağırlıkları da fazladır; bunlara Orta Asya‟nın her 

devrinde rastlanır. Bunlardan baĢka zırh gômlekleri de kullanılmıĢtır. Bir kısım mezarlarda ise, bugüne 

kadar az sayıda rastlanmakla beraber Doğu menĢeli miğfer de bulunmuĢtur. 

Hunların Eyer Takımları 

Malzemenin yetersiz olması yüzünden uzun zaman Hun eyerlerinin restorasyonu yapılmamıĢtı. 

Halbuki son yıllarda eyerlerle ilgili parçalar ortaya çıkmıĢtır. Bununla beraber defin esnasında at 

koĢumlarının hayvanın üzerine değil, ôlünün yanına konmuĢ olması da tanımayı güçleĢtirmiĢtir. 
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Günümüzde parçaları nispeten eksiksiz olarak elegeçirilen Mundolsheim (Elsass) eyerinin altınlanmıĢ 

gümüĢ levhalar ve diğer madeni parçalarla ağaç kısmının biraraya getirilmesi mümkün olmuĢtur. 

Doğu menĢeli Hun ve Alan eyerlerinde altın iĢlemeli safihalar kullanılmıĢtır. Son zamanlarda elde 

edilen buluntulardan eyerin daha tam bir Ģekli bulunmuĢtur. Gem ve ağız demiri parçları arasında, 

Hun menĢeli oldukları Ģüphesiz olanlar da vardır. Karpatlar havzasında ele geçirilen gem ve at 

takımları, Doğudan tanıdıklarımızın varyantlarıdır. Mükemmel bir atlı kavim olan Hunların mutlaka 

“üzengilerinin” bulunması gerektiği düĢünülmüĢse de, bugüne kadar izine rastlanmamıĢtır. �zengiye 

ilk defa 4. ve 5. yüzyıl ortalarında �in‟de rastlanır, fakat burada da çift değil sadece sol tarafın 

üzengisi bilinmektedir. Hunlar arasında yayılan, 3-4. yüzyıl dôneminde Orta Asya‟dan neĢet eden ôn 

ve arka kafaları yüksek eyerlerin bir emniyet sağladıkları biliniyor. 4. yüzyılın baĢında Kuzey �in‟de 

ortaya çıkan ahĢap eyerlerin, Hunların aracılığı ile Avrupa‟da yayılan eyerlerle benzerliği gôze 

çarpıyor; bu eyerler atlıya bir emniyet sağlamakla tanınmıĢtır. 

Macaristan‟da Pécs-�szôgpuszta‟da, 70 santim derinlikte geniĢ bir alanda dağınık olarak 

bulunan eĢya, bir kısmı kaybolmuĢ bulunmasına rağmen 66 parça altın evaniden oluĢur; bunların Hun 

askerî tabakasının ihtiyacı olan herĢeyi içine aldığı anlaĢılıyor. Bunlar arasında en çok dikkat çekeni, 

30 parçalık at takımlarıdır. Demirden yapılmıĢ bir dizgin ile, altınlanmıĢ bir ağız tıkacı, altın iĢlemeli 

ahĢap bir eyer ve gem kayıĢlarının uçlarıdır. KayıĢ uçları erkek ve kadın kemerlerinin süslerinin 

aynısıdır. Burada rastlanan atlı teçhizatı Avarlar arasında kullanılanın benzeridir. Ġleri gelen ve yüksek 

rütbeli bir Hun‟a ait bulunan Pécs-�szôgpuszta definesi içinde bir yay vardı. Pannonhalma‟da da her 

iki ucu altın kaplamalı minyatür büyüklükte bir yay bulunmuĢtur: bu boydaki yayların merasimlerde 

kullanıldıkları anlaĢılmaktadır. Ufak boyda altın kaplamalı yay, daha Ġskitler devrinden baĢlamak üzere 

Ġsteplerde bir makam ve merasim �leti olarak kullanılırdı ve belki de Sasaniler devrinden beri yayılmıĢ 

bir �detti. Batı Hunlarında da, Rua, Bleda ve Attila devrinin aristokrasisi tarafından kullanılmıĢtır. Bu 

altın kaplamalı yaylar, altının eğilme hassası bulunmadığından muharebelerde kullanılmazdı. 5. 

yüzyılın ilk yarısında Hunların altın kaplamalı “çizme tokaları”, Orta Asya‟dan Atlantik‟e kadar uzanan 

sahada ve hatta Kuzey Afrika‟da kullanılırdı. Macaristan‟da bulunan Pécs-�szôgpuszta, B�taszék ve 

Pannonhalma malzemesinin Hun devri üst kademedeki Ģahısların ôlü kurbanları ile ilgili olduğu 

anlaĢılıyor. Karpatlar havzasında bulunan bu malzeme, doğuda ele geçirilen ve yine Hun devri ile ilgili 

eĢya ile bir benzerlik gôsterir. Hun toplumunda aĢağıdan yukarıya oluĢan sosyal kademeler vardı ve 

mezarlarda bulunan eĢyadan da bunu ayırdetmek mümkündü. Mezarlarda bulunan kafatasları da 

birbirinden farklıdır. Bunlardan bir kısmı makrokefaldi. Fakat kafa taslarından çoğu bozulmuĢ olarak 

ele geçmiĢtir. 

Nagyséksñs Definesi 

Birinci Cihan Harbi‟nden ônce meydana çıkarılan ve daha ônce Szeged eyaletine dahil bulunan 

Nagyszéksos puszta hazinesinde (Ģimdi Rôzske‟ye bağlı) de büyük miktarda altın ele geçmiĢtir. Adı 

halk arasında efsaneleĢen bu hazine, Tuna bôlgesinde bugüne kadar tanınan en büyük definedir. 

1966 yılına kadar buradan elde edilerek müzelere konan ve Ģahısların eline geçen altın eĢya sayısı 

200‟dür. Burada bulunan eĢyanın az bir kısmı dıĢında ôzürlüdür. Bunlar arasında en ônemlisi massif 
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altın kaplamalı ve 407 gram ağırlığındaki gerdanlıktır. Bu parça kalınlığı ve zerafeti ile bugüne kadar 

Hun devrinin erkek gerdanlıkları arasında Doğu Türkistan‟dan Tuna‟ya kadar uzanan sahada ele 

geçirilenlerin on mislinden fazladır. Bu gerdanlığın sahibi rütbe ve derecede, Hun devrinin Karpatlar 

bôlgesinde bugüne kadar tanınan bütün beylerden üstündür. Ġçinde bir çok elbise ve teçhizat 

malzemesi de bulunan Nagyszéksos hazinesi, bugüne kadar bilinen Doğu “Prens” Hun buluntusunun 

en zenginidir. Nagyszéksos hazinesi ancak, 1904‟de Kerç‟te katakomplarda ele geçirilen hazine ile 

kıyaslanabilir. Fakat, Nagyszéksos hüzinesi içinde, ne zaman imal edildiği ve ne vakit toprağa 

verildiğini yaklaĢık olarak dahi olsa belirlemeğe yarar bir tek eĢya yoktur. Yıllardan beri arkeoloji 

Nagyszéksos hazinesini “Yanık mezar”, rüzgarın harabettiği tepe mezarı veya kısaca bir mezar 

harabesi olarak gôrür. Fakat Hunların ôlüleri yaktıklarına dair herhangi bir bilgiye sahip bulunmuyoruz. 

L�kin, hazineyi oluĢturan eĢyadan pek çoğu yanmıĢtır. Buna karĢılık bir kısmı sağlamdır ve birçok 

kıymetli taĢ ve ziynet eĢyası kusursuzdur. 

�lü Kurbanları ve Mezarları 

Güvenilir bilgilere gôre Nagyszéksos kazısının (45-70 santim gibi) az derinlikte humus ve 

althumus içinde yapıldığı kesinlikle iddia edilebilir ve ilk kazı sırasında herhangi bir iskelete 

rastlanmamıĢtır. Ġkinci kazıda da humusun altında baĢka bir kazı al�metine rastlanmadığı ve toprakta 

bir renk değiĢimi olmadığı gôrülmüĢtür. Bu hazinenin yanında baĢka bir ôlü kurbanı bulunduğu da 

biliniyor. Birçok Türk kavminde ôlü kurbanları esnasında, ôlü giydirilmiĢ ve teçhizatı üzerinde olmak 

üzere mezara yatırıldıktan sonra, yanına eĢyasının bir çoğu defnedilir, ôlünün atı toy esnasında yenilir 

ve kemikleri at koĢumları ve sil�hları bir odun yığını üzerine konarak yakılırdı. At koĢumları ve sil�hları 

ateĢin sônmesinden sonra toplanır ve ôlünün yanında pek derin olmayan bir çukura gômülürdü. Bazı 

hallerde bu kurban yapılmamıĢ ve eĢya toplanmıĢtır. Evvelce Hunların ôlüleri yaktıklarına inanılırdı, 

halbuki yakılan ôlü değil, l�kin onların yanında gômülen �letlerle at koĢumlarıdır. Nitekim     

Nowogrigorewka‟da ele geçirilen malzemede bütün eĢya zarar gôrmemiĢ olarak muhafaza edilmiĢtir. 

Sade Hun erkeği ve kadını doğrudan doğruya toprağa verilmiĢtir; ôlü çoğunlukla �di bir çukura 

gômülürdü. Doğuda ise ôlüler bir tepeye gômülmüĢlerdir. TanınmıĢ kimseler ise, gizli bir yere ve tek 

baĢına gômülürlerdi. Mevki sahibi bir Hun‟un gômülmesinin ardından ziyafet verilirdi. Bôyle 

zamanlarda ôlünün yanına gômülen eĢyanın bir kısmı o un yığını üzerine atılırdı. Nowogrigorewka‟da 

elde edilen ve ôlü ziyafeti veya ôlü kurbanı malzemesine dayanarak burada Hunların en kudretli 

adamlarından birinin toprağa verilmiĢ olması neticesine varılabilir. Tarihî ve topografik kayıtlara 

dayanarak burada Attila veya Rua‟ya dair ôlü kurbanlarının yapılmıĢ olması çok muhtemeldir. 

Hunlar devrinde cırcır bôceyi ile yapılan süs eĢyası çok yaygındı, bu bir hareket al�meti idi. 

Asya Hunlarından beri cırcır bôceklerinin değiĢik madenlerden yapılmıĢ olarak kullanıldığı ve bunların 

rütbe ifadesine yaradıkları bilinir. Cırcır bôcekleri Avrasya‟nın diğer Hun cinsinden kavimleri arasında 

gôrülmez. Kırım‟da ve Kafkasya‟da 375‟den sonra yeni cırcır bôcekleri ortaya çıkar ve bunlar dôkme 

bronzdan ve gümüĢten yapılır, daha sonra Avrupa‟da da gôrülür. Bunlar artık kadınların ve kızların 

süs eĢyası olarak kullanılır, bu suretle cırcır bôcekleri Avrupa‟da yayılır. 
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Hun Devrinde Karpatlar 

Havzasında YerleĢme Tarihi 

Hun ilerlemesi ve ôzellikle Hun h�kimiyetinin baĢlamasının ardından, Karadeniz‟e ve AĢağı 

Tuna havzasına gelerek kavimler ve kültür unsurları Tuna ve Tisa bôlgesinde yerleĢir. Tarihî ve 

arkeolojik kaynakların bildirdiğine gôre, bunların yeni merkezi Pannonia idi. Bunlar ônce Tisa‟nın sağ 

sahilinde ve ardından da Banat‟da yerleĢtiler. BaĢlangıçta aĢağı Tuna ve Pontus kavimlerinin ônünde 

üç bôlge serbest kalabilmiĢtir. Bunlar: 1) Gepidia, Tisa‟nın bu tarafının kuzeyinde bulunan Szamos ile 

�r ırmakları vadileri 2) Tuna ve Tisa arası ile Banat‟ın bir kısmını oluĢturan Sarmatia 3) Suavia, yani 

Quadların bir zamanki arazisi; daha sonraki yıllarda Hunların ilerlemeleri sürdüğünden diğer 

bôlgelerden el sanatları yayılmağa baĢlıyor. Fakat Tisa‟nın doğusunda bu “Barbar - Roma” sanat tesiri 

hiç gôrülmüyor. Kôrôs ırmağının kuzeyinde yerleĢen Gepidlerle bu ırmağın güneyine giren Hunlar 

arasında çok az gôrülür. Bu olaylardan anlaĢıldığına gôre baĢlangıçta Hunlar, Tisa‟yı batı hudutları 

olarak gôrmüĢlerdir. 

Hunların YerleĢme Sahası 

Hun merkezinin bulunduğu ve bunun içinde de Hun ordug�hının kurulduğu Tisa‟nın doğusu ve 

Kôrôs ırmağı ile birleĢtiği bôlgede hiçbir mezar ve muharip defin yeri bilinmez. Bu bôlgede kayda 

değer biricik buluntu Mezôberény mezarıdır ve Mezôberény mezarı, Hun ordug�hı bôlgesinden 

bugüne kadar meydana çıkan yegane buluntudur. Bu mezarda küçük kibar bir kız defnedilmiĢ ve 

ayaklarında altın ayakkabı tokaları bulunmuĢtur. Bu küçük kızın Hun olduğu, Kerson bôlgesinde ele 

geçirilen Hun mezarı ile olan benzerliğinden anlaĢılmaktadır. Zira, orada gômülü bulunan genç hanım 

da, Mezôberény‟dekinin genç kardeĢi olacak kadar eĢya birbirine benzemektedir. Fakat, hemen 

hemen aynı zamana rastlayan bu iki buluntu malzemesi ve imal yeri henüz gereği kadar 

tanınmamaktadır. ġekilleri ve süsleri gôzônünde bulundurulduğunda, bunların Orta Asya menĢeli 

oldukları kabul edilebilir. Bugüne kadar yapılan arkeolojik araĢtırmalar, her Ģeyden ônce Hun 

hareketinin isitakametini, imparatorluğun yayılıĢ sahasını, askerî üsleri, aristokratların yaĢadıkları 

yerleri, prenslerin hareketlerini gôstermekte ve bir dereceye kadar da tarihî olaylara ve toplum 

bünyesine iĢaret etmektedir. Bir genel Hun sanat tarihi ve toplu bir bilgi vermek için bir çoğu tesadüfen 

ortaya çıkan ve genellikle kurban kazanlarından oluĢan bu dağınık eserler yeterli değildir. Doğu 

sanatının Hunlar üzerindeki etkileri ve Hunlar tarafından serbest bırakılan Cermen prenslerinin al�met 

ve sembolleri üzerindeki araĢtırmalar, tarih ve kültür tarihinin gelecekteki konusudur. 

Attila‟nın Defnedilmesi 

Attila‟nın ôlümünden sonra, yıllardan beri bir kenara itilen ve ikinci sınıf iĢler gôren Hunlar ôn 

sıraya çıktılar. Cenaze tôrenleri, oğullarının ve Hun ileri gelenlerinin ortaya çıkmasına fırsat verdi ve 

matem büyük hükümdara l�yık bir tarzda gerçekleĢti. Tôren, bütün bôlümleri ile Asyaî idi. Erkekler, 

�detlerine uyarak saçlarını kestiler, yüzlerini derin yaralarla çirkinleĢtirdiler. Bu suretle Ģôhretli 

kahramanı yalnız kadınların gôzyaĢlarıyla değil, erkeklerin kanlarıyla da suladılar. Bu tarzdaki 



  1404 

tôrenlere Ġç Asya‟daki kavimler arasında rastlanmıĢtır. “Kağanın naaĢını, ordug�hın ortasına konan 

ipek bir çadırda tabuta yerleĢtirdiler; bunun etrafında gôrülmeğe değer tôrenler yapıldı. Hunların en 

seçkin atlıları bunun etrafında dolandılar. Bu esnada ôlünün icraatı, yası yôneten yaĢlılar tarafından 

dile getirildi”. “Muncuk‟un oğlu, Büyük Kağan Attila, bütün kahraman kavimlerin h�kimi, Sen tek 

baĢına daha ônce hiç kimsenin yapamadığı tarzda Hunların ve Cermenlerin ülkesinde hüküm sürdün, 

Sen iki imparatorluğu korku içinde bıraktın, onların Ģehirlerini zaptettin. Onların hepsi senin kôlen 

olmadan ônce onların yalvarıĢlarına acıdın ve onlardan yıllık vergi aldın! Sen bütün bunları baĢarı ile 

tamamladıktan sonra arkanda acı yaralar bırakmadın ve adamlarının kininden uzak kaldın! Halkına 

himaye sağladın! Arkanda hiç acısı olmayan neĢeli dostlar bıraktın! Bunu kim ôlüme l�yık bulur, hiç 

kimse intikam düĢünür mü? ”. “Matem türküleri sôyledikten sonra mezarın üzerinde bir toy 

düzenlediler, büyük içki �lemi yaptılar. Bir abartmadan diğerine geçerek matem ve Ģenlik birbirini 

kovaladı. Geceleyin naaĢını gizlice toprağa verdiler. NaaĢı ônce altın, sonra gümüĢ ve ardından da 

demir bir tabuta koydular. Bu suretle bu üç sağlam maddenin kudretli hükümdar ile sembolleĢtiğini 

düĢündüler. Demir yenik kavimlerden, altın ve gümüĢ de her iki Ġmparatorluktan kazanılmıĢtı. 

Muharebelerde düĢmandan elde edilen sil�hlar, kıymetli taĢlarla süslü at takımları ve hükümdarlık 

al�metleri onunla beraber gômüldü ve bunlar onun sarayının süsleri idiler. Büyük hazineyi insanların 

hırsından uzak tutmak maksadıyla mezar kazıcılarını menfur bir tarzda ôldürdüler: onların hepsi 

acımasızca ôldürüldü”. 

Yukarıdaki tasvir, Attila‟nın ôlümünden yüzyıl sonra kaleme alınan Got tarihçisi Jordanes‟in 

eserinde muhafaza edilmiĢtir, fakat bu metnin Priskos‟un kaybolan eserinden nakil olduğu anlaĢılıyor. 

Burada anlatılan defin merasimi, �in kaynaklarında nakledilen Doğu Türklerinin defin merasimine çok 

benzer. Jordanes‟in tasvirinde Yunancayı iyi bilmemesi neticesinde meydana gelen karanlık yerler 

vardır. Bundan baĢka, Avrasya isteplerinde bugüne kadar metal bir tabuta da rastlanmamıĢtır. 

Attila‟nın defni ile ilgili diğer tasvirler de, sonraki yazarların yanlıĢ anlamaları mahsulüdür. Belki Büyük 

Ġskender‟in tabutu hariç, dünya üzerinde Attila‟nın kabri kadar büyük ilgi uyandıran baĢka bir kabir 

yoktur. Attila‟nın tabutunun bir ırmak yatağında defnedildiği kaydı, ayrıca üç ayrı tabut hik�yesi de bir 

yanlıĢ tefsir ürünüdür. Bununla beraber, Karpatlar havzasında Attila‟nın mezarının aranmadığı hemen 

hemen bir yer kalmamıĢtır. Attila‟nın naaĢının bir ırmağın akıĢının değiĢtirilerek (ilk sırada Tisa‟nın) 

ırmak yatağında gômüldüğü hakkındaki Ģayialar da doğru gôrünmüyor. Zira, yine Jordanes‟de 410‟da 

Vizigot kralı Alarik‟in naaĢının Güney Ġtalya‟da daha ônce yatağı değiĢtirilen Busentus ırmağına 

defnedildiği ve bu iĢte çalıĢanların daha sonra ôldürülmüĢ olduklarını okuyoruz. Jordanes‟in eserinden 

kaynaklanan bir masal veya efsane olan bu kaydın, sonradan nasılsa bir yanlıĢ anlama neticesinde 

Attila‟ya maledildiği meydana çıkmıĢtır. �ünkü, o devrin teknik imk�nları düĢünüldüğünde kısa bir 

zamanda bir ırmağın yatağının değiĢtirilmesinin imk�nsız olduğu açıktır.85 
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Atilla ve Hunları / Prof. Dr. Gyula Németh [s.887-901] 

YerleĢik kavimler, çiftçi kôylüler ve Ģehir sakinleri istepin çoban çocuklarına karĢı daima bir 

antipati duymuĢlardır. Onları barbar sayarlar, zira sabit bir ikametg�hları yoktur ve uçsuz bucaksız 

isteplerde fasılasız olarak �v�re dolaĢırlar. Acaba umumiyetle kanunları var mıdır? Nizamlara ve 

yükümlülüklere uyarları mı? Bu gibi hususları da kendi medeniyetlerinden gurur duyan bu kimseler 

Ģüphe ile karĢılarlar. Bütün bu taraf tutuculuklarına rağmen, gôçebeliğe sevk eden sebepler hakkında 

yine de isabetli fikirleri vardır. Gôçebeyi bir yerden diğer bir yere sürükleyen sebebin, onu huzursuz 

bırakan dolaĢma arzusu olmadığını, l�kin sürülerine ot ve su aramak maksadiyle gezdiğini çok iyi 

gôrmüĢlerdir. Gerçekten, ot istepte oldukça nadirdir ve bu nadir nebat da, iklimin kuraklığı altında çok 

çabuk yanıverir. Gôkyüzünde güneĢ ısınmaya baĢlayıp da sinek sürüleri insanı ve hayvanı aynı 

tarzda kapladığı zaman bu diyarda gôçebenin daha fazla kalması mümkün değildir; büyük sayıdaki 

koyunları ve atlariyle -sığırı nispeten daha az tutar- daha serin ve suları daha bol olan bir yere gôçer. 

O halde, daha kuzeyde bulunan mıntakaları arar ve Ģayet dağlık bir mıntakada yaĢıyorsa kuzeydeki 

istep yamaçlarına tırmanır. KıĢın aksine, güneĢli güney yamaçlarına, ırmakların ve bataklıkların çalılık 

sahillerine, derin ve kapalı vadilere ve ormanlar civarına çekilerek rüzg�rlara karĢı bir nevi korunma 

ve hayvanlarına otlama veya yeĢillik temini imk�nını ararlar. “HaĢin bir çoban” olan gôçebe, 

hayvanları yemlemeyi ve ahırı tanımaz. Malları en büyük soğuklarda bile açıkta titreĢir ve karların 

altından koparabildiğiyle yaĢar. Yalnız daha hassas hayvan türleri, açık ve ôrtüsüz çitler gerisinde kıĢı 

geçirirler.  

Gôçebenin bütün hayatını, otlatmak suretiyle hayvan yetiĢtirmeğe uydurması icabetmiĢtir. 

Hayvanlarıyla daimi surette gôç edince sağlam ve güçlükle harekete getirilen taĢ, ağaç veya çamur 

inĢaatı içinde ikamet edemezdi. Her tarafa nakledilebileceği bir “ev” inĢa etmesi lazım gelmiĢtir. Bu 

sebeple, arabalarda ve kolayca toplanabilen çadırlarda yaĢar. Gôçebenin, hayvan yetiĢtirme dıĢında 

gôçebe hayatına uygun olan diğer iĢlerle de ancak o nispette meĢgul olması tabiidir. Ziraat az çok 

toprağa bağlılığı icabettirir. Bu sebeple Kırgızlar, Türkmenler ve Kalmuklar, zamanımızda bile pek 

mahdut ôlçüde ziraatla uğraĢırlar ve bunlar da yabancı menĢedendirler. Nihayet gôçebe, hayvanlarını 

yeni meralara sevk ettiği zaman, ekilmiĢ tarlasını at veya deve sırtına yükleyemezdi. Avcı-balıkçı 

kavimler hayvan besleme ile uğraĢtıkları gibi, çiftçi kôylü de koyun, sığır ve at sürüleri beslemekten 

geri kalmazlar. Ancak, gôçebe hesabına hayvan besleme, nefsini korumanın ve servet temininin 

baĢlıca, hatta biricik kaynağıdır. Kaderi hayvanların kaderine o kadar bağlıdır ki bunların mahvolması, 

gôçebenin maddeten harabolması demektir. Elinden geldiği kadar hayvanın esirger ve kendisi 

hesabına hayvan, yalnız faizinden faydalanacağı bir “sermaye” olduğundan, hayvanını kesmez. 

Bilhassa süt ve süt mahsülleriyle yaĢar; eti daha ziyade avcılık ve balıkçılık yolu ile temin eder. 

Hunları -Higun-nu adı altında, daha �in kaynakları, hakiki bir istep kavmi olarak tasvir ederler. 

Bunlar “su ve ot arayarak Ģuraya buraya gôçerler. Surlarla çevrilmiĢ Ģehirleri veya daimi ikamet yerleri 

yoktur, ziraatda yapmazlar...” Ammianus Marcellinus, Claudianus gibi Batı kaynakları da Hunlar 

hakkında aynı nitelendirmede bulunurlar. Bu müellifler “Hunlar ziraattan kaçınırlar, onlarda hiç kimse 

toprağı iĢlemez ve bir defa olsun eline sapanı almaz; dayanıklı bir ikamet yerine, meskenlere, nizama 
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ve belli bir hayat tarzına sahip olmadan yaĢarlar. Sanki mülteciler imiĢler gibi kendilerine ikametg�h 

hizmetini gôren arabalariyle bir yerden baĢka bir yere hicret ederler” diye yazarlar. Yakın zamanlarda 

Kırgızlar arasında dolaĢan seyyahlar, bu gôçebelerin her nevi taĢ ve kerpiç binalara karĢı ne kadar 

büyük bir antipati beslediklerini kaydederler. Bu satırları okuduğumuz zaman aklımıza Jordanes‟in 

Getica adındaki meĢhur eserinin bir  fıkrası geliyor: “Attila, ağaçtan çatma evlerini, fethettiği Ģehirlere 

tercih ederdi”. Bu noktada hiç Ģüphesiz, isabetli bir dikkat mahsulü olan Ammianus‟un tasvirini de 

zikredebiliriz, netekim Hunlar hakkında “Hiçbir zaman meskenlerin damları altına girmezlerdi” diye 

yazar. “Sanki mezar hücreleri imiĢ gibi bunlardan sakınırlardı. Onlarda, kamıĢla ôrtülü kulübelere bile 

rastlanmaz. Yabancı bir yerde dahi, ancak en büyük ihtiyaç karĢısında herhangi bir evin eĢiğini 

aĢarlardı, zira dam altında kendilerini rahat hissetmezler”. Bunların da baĢlıca gıdası süt ve etten 

ibaretti. Eti yarı piĢmiĢ bir halde yerlerdi. Fatihler olmaları hasebiyle kendilerinin üretmedikleri birçok 

Ģeye sahip olmuĢlardı. ġarabı ve ekmeği t�bi kavimlerden temin ederlerdi. Avlanmaktan 

hoĢlanmıĢlardır; bu keyfiyeti Asya Hun hükümdarları ve Attila hakkında aynı tarzda biliyoruz.  

Yalnız Mağribiler ve Tuareglerin dıĢında, Afrika gôçebeleri baĢlıca sığır beslerler; buna karĢılık 

Euvrasia istep çobanları at beslemeyi kendilerine en mühim meĢgale edinmiĢlerdir. Atın yanında eti 

ve yünü dolayısiyle en mühim ehli hayvanları koyundur. 

Batı müellifleri Hunların atlı tekniğine hayret etmekten kendilerini alamazlar. Claudianus‟a gôre 

tabiat, Hunların atlarında oturdukları kadar bir kentaurı bedenine sımsıkı bağlamağa muvaffak 

olamamıĢtır. Sidonius‟a gôre, daha anasının yardımından yeni kurtularak ayakta durabilen bir Hun 

çocuğunun yanıbaĢında, hemen, eğerlenmiĢ bir ata rastlanır. Bunlarda süvari, altında yapıĢmıĢ gibi 

oturur. At, baĢka bir kavmi sadece sırtında taĢır, fakat Hun kavmi at sırtında ikamet eder. Ammianus 

Equis prope adfixi (atlara yapıĢmıĢ gibidirler) kaydını verir ve Ģôyle devam eder: Hunlar tabii 

ihtiyaçlarını defi için dahi atlarından inmezlerdi. At sırtında alıĢ veriĢ eder, yer içer, hatt�  hayvanın 

ince boynuna sarılarak uyuyabilir ve güzel rüyalar gôrürlerdi. At sırtında müĢavere etmek suretiyle 

mühim kararlar verirlerdi. Ammianus‟un bu tasvirleri itimada Ģayandır. Bir defasında, Tuna boyundaki 

Margus civarında barıĢı takviye maksadiyle “Ġskit kralları” ile buluĢan Bizans elçileri, Hunlar eğerden 

inmek istemedikleri için at sırtında müzakerelere mecbur olmuĢlardı. Bu hususta Hunlar bugünkü atlı 

gôçebelere çok benzerlerdi. Fr. von Schwarz‟ın tesbit ettiğine gôre “Kırgızlar her türlü muameleyi at 

sırtında yapar, çaylarını ve kımızlarını at sırtında içerler ve içtimalarını at sırtında aktederler”. Diğer 

çağdaĢ bir seyyah olan W. Radloff, Kırgızlarla Altay Kalmuklarının yayan yürümek çok zoruna gittiğine 

dikkat etmiĢtir. Onun fikrine gôre bunun sebebi, ayaklarının ata binmeğe alıĢmıĢ olması ve 

çizmelerinin de yayan yürümekten ziyade ata binmeğe mahsus bulunmasıdır. Ammianus da Ģunları 

yazar: “Alan, yaya yürümeyi mevkiine l�yık gôrmez ve Hunların fena yapılmıĢ ayakkabısı da, serbest 

gezmeğe engel olur, o halde yaya muharebesine uygun değildir”. Zosimos, belki de Eunapios‟un 

kaybolan tasvirine dayanarak, Hunlardan aynı tarzda bahseder: “Arz üzerinde kendilerini emniyette 

hissetmezler ve at üzerinde yaĢarlar ve uyurlar”. BaĢka bir müellif, biraz mübal�ğ� ile de olsa, Avarlar 

zeminde duramazlar, zira bacakları bu derece geliĢmemiĢtir, diyor. 

At, süvarisini hiçbir zaman tanımadığı diyarlara doğru uçurur. At üzerinde uzaktaki memleketleri 



  1408 

yenmek ve kôlelikte tutmak mümkün olmuĢtur. Hunlar, Avarlar, Gôktürkler ve Moğollar, muazzam 

imparatorluklarını at üzerinde yaĢamak sayesinde ve at sırtında muharebe ederek tesis etmiĢlerdir. 

Ziraat yapan kavimlerin durarak muharebeye alıĢkın yaya ordularına karĢılık, atlı gôçebeler muharebe 

taktiklerini, sürate ve hareket kabiliyetine bina etmiĢlerdir. Süratin muharebedeki en büyük ônemini ilk 

defa keĢfedenler onlardır. At üzerinde süratle giderken ône, arkaya, yana aynı emniyetle ok 

atabilmeleri sayesinde, yerleĢik kavimlerin ağır hareket kabiliyetine sahip kôylü orduları üzerinde, 

aĢılması mümkün olmayan bir üstünlük temin etmiĢlerdir. DüĢman hatları ônünde Ģuraya buraya 

oklarını savurarak uçuĢmuĢ, hücum etmiĢ ve sonra aniden sun‟i bir ricat yapmıĢ ve ancak düĢman 

saflarının kesif muharebe nizamını bozduktan sonra mücadeleye giriĢmiĢlerdir. Ağır falanjları imha 

eden kuvvetlerle değil, l�kin hile ile ve fazla kan kaybetmeden üstünlüğü elde etmeyi tercih ederlerdi 

ki iĢte Hunlar da bôyle muharebe etmiĢlerdir.  

Jordanes, Hunların “süratli atlılar” olduklarını itiraf eder. Sekenenin ürkek gôzleri ônünde bir 

fırtına gibi gôrünürler ve uçan kuĢ sürüleri gibi kaybolurlardı. Tabiatiyle ata çıplak binmemiĢ ve 

eğerlemiĢler, süslü gemler kullanmıĢlardır. Ammianus, atlarının “mütehammil, fakat Ģekilsiz ve 

biçimsiz” olduğunu sôyler. Equus Gmelini, ufak l�kin mütenasip yapılı bir hayvan cinsi olduğundan bu 

tasvirlere bakarak bahsedilen hayvan tipinin Moğol midillisi (Equus Przewalski) bulunduğunu 

düĢünebiliriz. En son zamanlara kadar gôçebenin baĢlıca sil�hı yay idi. Hunlar da ok atma sanatlariyle 

Batılıları hayran bırakmıĢlardır. Olympiodoros, Sidonius ve Jordanes bu vakıanın Ģahitleridirler. 

Romalılar arasında dahi rağbet gôren yayları, kendi türünde bir Ģaheserdi. Ġki tarafı kemik safihalarla 

takviye edilen yay, muhtelif maddelerden imal edilir ve tabii bükülmesinin aksi istikametten çekilmesi 

icabederdi (ters yay). Fakat diğeri herhangi atlı gôçebe kavim gibi onlar da yalnızca ok ve yayla 

yetinmemiĢler ve yakın muharebelerde kılıç ve hançerle, mızrakla ve kementle mücadele etmiĢlerdir.  

KıĢın ormanlarda yaĢayan ufak av hayvanlarının postunu giyerlerdi; yazın ise bez, ipek ve yün 

gibi daha hafif malzemeden yapılmıĢ elbiseleri vardı ve bunları renkli iĢlemlerle alacalı bir hale 

sokarlardı. Tünik biçiminde ônden açılan dizlere ve baldırlara kadar ulaĢan bir manto taĢır ve bunu 

kemerle sıkıĢtırırlardı. Genellikle keçi derisinden dikilmiĢ uzun bir pantolon giyerler ve bunun 

parçalarını topukta büzerek çarıkların -çizmelerin değil- içine sokarlardı. BaĢlarını, tepeli ve ône doğru 

bükülen eğri bir serpuĢ (miğfer) ôrterdi. Tabiatiyle Hun seçkin zümresi ve zenginleri güzel giyinirlerdi. 

Attila‟nın ziyafetine iĢtir�k eden ileri gelen “Ġskitlerin” (yalnız Hunların değil) kılıç kayıĢı, çarık bağı ve 

gemleri, altın ve çeĢitli kıymetli taĢlarla süslenmiĢti. Alel�de Hunların “manzaraları gôsteriĢsiz idi” 

(Claudianus). Ammianus Marcellinus, Hunların ev ve sokak elbisesi arasında fark gôzetmediklerini 

samimi bir hakaret ve hiddet edasiyle kaydeder. Bir defa üzerlerine giydikleri elbiseyi, sırtlarında 

parçalanıncaya kadar üzerlerinden çıkarmamıĢ ve değiĢtirmemiĢlerdir. Tatarlar hakkında Rubruck, 

Altaylılar hakkında Radloff da aynı vakayı zikrederler.  

Gôçebe hayatının gayesi ilk sırada harp ve yağma idi. Bir seferde veya baĢka bir zaruret 

halinde, en büyük imtihanlara ve mahrumiyetlere dahi Ģik�yetsiz olarak tahammül etmek �detti.  

Hunlara dair Claudianus‟un bir Ģiiri Ģunları terennüm eder: “Kuzey onlardan daha yabani ve cesur bir 

kavim beslememiĢtir; ruhları o kadar metindir ki hiç bir zaman Ģiddetli imtihanlardan yılmaz. BarıĢ 



  1409 

zamanlarında ise daha çok tembelliğe isteklidir”. Bir �in yazarı “tehlike geçince, Hunların tekrar 

kendilerini gailesiz hayata terkettikleri”ni kaydeder. Vakitlerini daha iyi geçirmek için tavlayı meydana 

çıkarırlardı. St. Chrysostomos‟ın bildirdiğine gôre Hunlar, daimi surette tavlayı beraberlerinde taĢırlar 

ve bir muharebeye hazır bulundukları bir sırada dahi tavla oynarlardı. Bazen, oyunda bütün 

ganimetlerini, sil�hlarını kaybederler, hatt� hayatlarını dahi kumara koyarak esarete düĢerlerdi. Diğer 

gôçebe kavimlerden de ôğrendiğimize gôre kumarı severlerdi. Mesel� Kiyef‟te keĢfedilen bir Macar 

mezarlığında pullar ve zar ele geçmiĢtir. Sürüleriyle fazla endiĢeleri olmadığından ve hayvan hemen 

hemen kendiğilinden otladığı için tembellik etmeye, yiyip içmeye, oyuna yetecek zamanları vardı...   

Atlı gôçebelerde harp ve kavim benzer kavramlardı. Priskos‟un Attila‟nın baĢkentinde rastladığı 

Viminaciumlu tüccarın, “Ġskit” hayatında en çok hoĢlandığı cihet, hayatın bu kadar iptidai olması imiĢ. 

Cemiyet henüz meĢgalelere bürünmüĢ değildi ve herkes savaĢçı sayılıyordu. L�kin ileri gelen Ģahıslar 

muharebeye yalnız gitmemiĢ ve bütün maiyetleriyle iĢtir�k etmiĢlerdir. Maiyetleri kısmen kôlelerden 

kısmen de Cermenlerin “maiyet adamları” (Gefolgsleute) gibi kendilerine dehalet ederek saraylarında 

yaĢayan ve hizmet mukabilinde iaĢeden faydalanan hür kimselerden oluĢurdu. Az ônce zikredilen 

Grek tüccarının durumu, bu bakımdın ilginçtir. 441‟de Viminacium muhasarasında Hunlara esir 

düĢmüĢ ve zengin bir kimse olduğundan Attila‟nın ileri gelen adamlarından Onegesios‟un hissesine 

isabet etmiĢti. Kısa bir zaman sonra efendisinin ordusunda kendi yurttaĢlarına karĢı muharebe eder, 

Akatzir muharebesine iĢtirak ile birçok servet temin eder; l�kin “Ġskit adetine gôre” hürriyetini 

kazanabilmek için muharebede temin ettiği serveti efendisine teslim etmesi icabediyordu. Artık, hür bir 

“Ġskit” olarak bir Hun kadınıyla evleniyor ve çocukları da oluyor. Ġyi günlere kavuĢuyor, güzel giyiniyor, 

saçını Roma tarzında değil Hunlar gibi kestiriyor; kısacası Hun muhitine intibak ediyor. Eski efendisi 

Onegesios‟un maiyetine giriyor ve onunla bir sofrada oturabiliyor. ġimdiki kaderini daha ônceki 

hayatından farklı buluyor. Muhtemelen, bu nevi muharipleri diğer Hun büyükleri de hizmetlerine almıĢ 

olacaklardır. Bunun dıĢında bu müesseseyi diğer atlı gôçebe kavimlerde de buluyoruz. Tuna Bulgar 

Hanları sevgili “besleme”lerinden çok defa bahsederler. Hazarlarda ise maiyet tamamiyle ücretli 

niteliğini kazanmıĢtır. O halde bu hadisede hemen bir Cermen tesiri düĢünmek yerinde olmaz. 

Kôlelerin çoğu her iĢi gôrürlerdi. Priskos, Attila‟nın zevcesini ahĢap ikametg�hında ziyaret ettiği 

zaman etrafında birçok cariye bulmuĢtu. Cariyeleri onun karĢısında dôĢemede oturmuĢ, renkli 

ipeklerle iĢlemeler hazırlıyorlardı. Onegesios‟un da birçok kôlesi vardı. Geri dônen Attila‟yı karĢılamak 

üzere, zevcesi birçok cariye ile onun ônüne çıkıyor ve Attila‟nın ziyafetinde de birçok kôle, ellerinde 

tabaklarla mekik dokuyordu. Kôlelerin diğer kısmı kôylerde yaĢar, ziraat yapar veyahutta efendisine 

baĢka Ģekilde hizmet ederdi. Priskos‟un elçilik heyetiyle birlikte bir gece konakladıkları bir kôyde, 

Bleda‟nın dulu toprak sahibi bulunuyordu. Attila‟nın, imparatorluk sarayına elçi t�yin ettiği Berikhos 

hakkında da Grek yazarı, aynı tarzda “Ġskitya‟da birçok kôyün ağası” bulunduğunu kaydeder. Her 

halde, Priskos‟un seyahatı esnasında geçtiği yerlerdeki kôylerin çoğu da bu neviden isk�n sahaları idi. 

Kôyler, kulübe ve tahta barakalardan ibaretti ve sakinleri misafirleri darı ve bal Ģarabı (med) ile kôleleri 

de yine darı fakat med yerine arpa birası ile ağırlaĢmıĢlardır. Bunlar pek gôçebe değillerdi; zira o 

takdirde ya arabalarda yahutta çadırlarda ikamet etmeleri gerekirdi. Gıdaları ve içkileri, bunların daha 
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ziyade yerleĢik kavimler muhitinden olduklarına del�let etmektedir. 

Gôçebeler de, zengin ile fakir, asilzade ile alel�de insan arasında fark gôzetmiĢler, hatt� 

topluluklarının en ayırdedici ôzelliğini aristokratik hiyerarĢi teĢkil etmiĢtir. YaradılıĢtan h�kimiyete 

yatgın bir unsur olduğundan, bir kavmi ve bir imparatorluğu da, iktidar mertebeleri silsilesine 

dayanarak teĢkil ettiğinden, bütün hayatını mertebelerin tedricen yükselen sistemi iĢg�l eder. Yalnız 

siyasi teĢkilatı değil, l�kin içtimai hayatı hiyerarĢik olarak bôlümlere ayrılır. DoğuĢtan asilzade olan 

sınıf, en üst tabakayı teĢkil eder. Hükümdarlar, kabile reisleri, beylerin ahfadı memuriyetleri daima 

kendi aralarında paylaĢırlar. Gôçebe topluluğunda, asilzade olmayan birisinin kumanda ettiğini 

gôrmek tasavvur bile edilemez. H�kimiyete liyakat, gerçekten il�hi bir lütuftur (kharisma) ve bu da kan 

yoluyla babadan oğula geçer. Asilzade olmadığı halde, muharebelerde sivrilen bir kimse “kahraman” 

(bagatur) olur. Eğer büyük bir Ģôhrete nail olursa, asilzade sınıfına yükselebilir; bu takdirde yeni bir 

asilzade ailesinin kurucusu olur. Asilzadelerin siyasi hayattaki nüfuzları büyüktür. Her ne kadar, bir 

gôçebe hükümdarı tebaasından tam bir itaat talep ederse de yine de mutlak bir hükümdar değildir: 

Devletin ileri gelenleriyle istiĢare etmesi zaruridir; l�kin isterse dediklerini yapmayabilir. Bu kabileden 

olarak Hun hükümdarları da “mecliste” karar verirlerdi.  

HiyerarĢik bôlüm, aul, yani aile içinde de tahakkuk eder. Her ailenin, yurtlarda sınıflarına gôre 

tahakkuk etmiĢ bir yeri vardır ve bunu değiĢtiremez. Sofrada da, herkese sıkı bir etikete gôre yer 

verilir ve bu bakımdan zengin ve fakir, alel�de insanla hükümdar arasında bir fark yoktur. Etiket, 

rütbelere gôre bôlümleri tahakkuk ettirmeğe yarar. Attila‟nın ziyafetinde, baĢ mevki onun sağında ve 

ikincisi de solunda idi. Bu suretle Attila‟nın sağında Onegesios ve solunda da Berikhos oturmuĢtu. 

Arap seyyahları, Volga Bulgarları arasında da buna benzer bir nizama dikkat etmiĢlerdir. 

Atlı gôçebelerde bugün h�l�, çok kadın alma adeti vardır. Tabiatiyle bir kadın için büyük bir 

meblağ ôdemek icabeder, hele seçkin bir kadın için büyük bir servet (kalım) gerekir. O halde, aslında 

ancak zengin bir adam kendine bir harem temin edebilir. HiyerarĢik nizam ruhuna uygun olarak, 

kadınlar arasında da fark gôzetilir. Umumiyetle en yaĢlısı en üst kademede bulunur ve evin hanımı da 

budur; diğer zevceleri bunun emri altında bulunurlar ve aslında bunlar cariye veya odalıklardır. 

Hunlarda da vaziyet bôyle idi. Ġsa‟nın doğuĢundan evvel 110-104 sıralarında, bir �in Ġmparatoru, 

siyasi menfaatleri icabı bir barbar kavim olan Wu-sunların hükümdarına zevce olarak bir prenses 

gôndermiĢti. �in prensesi “sağ taraf zevcesi” sıfatiyle sarayın ilk hanımı mevkiini iĢgal etmiĢtir. Bir 

müddet sonra, yine siyasi sebeplerden dolayı Asya Hunları (Hiung-nular) da Wu-sun hükümdarına bir 

prenses vermiĢlerdir. L�kin artık bu, mertebede ikinci “sol taraf” mevkiini almıĢtır. Bu neviden 

münasebetleri, Avrupa Hunlarında da buluyoruz. Bleda‟nın ve Attila‟nın da haremleri vardı. Attila‟nın 

ilk kademedeki zevcesini ismen dahi tanıyoruz: Kendisini Arı-kan “temiz prenses” diye 

adlandırıyorlardı. Her ne kadar, Attila‟nın Arı-kan‟ın yanında baĢka birçok zevcesi mevcut idiyse de 

(son düğününü Ġldiko ile yapmıĢtı) ve her ne kadar bunlardan da çocukları dünyaya gelmiĢse de, tahta 

çıkıĢ bahsinde yine de (ilk hanımından) dünyaya gelen üç oğlu hesaba katılıyordu. Arı-kan‟ın ayrı bir 

saraya sahip bulunması, kadınlara verilen kıymeti gôsterir. Mabeyincisi, müstakil geliri vardı; 

kôĢkünde, Grek elçi hey‟eti Ģerefine ziyafet veriyordu. Hükümdar Bleda‟nın dul karısı hakkında ise 
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Priskos ve dahil bulunduğu hey‟et azalarının geceledikleri kôyün, kendisine ait olduğunu duyuyoruz. 

Fakat gôçebe, kadını satın alırdı. Bundan dolayı oğulları ve kardeĢleri gibi varislerine, diğer eĢyayı 

bırakır gibi kadınlarını da miras bırakmasından daha tabii bir Ģey olamazdı (leviratus). 

Hayvan, gôçebenin serveti ve mevcudiyetinin temeli idi. Hayatını ve bütün düĢünce �lemini, 

hayvanlarını otlatan bir çoban hayatı Ģekillendirirdi. Bunlardan sonra, gôçebe topluluğunun da gôçebe 

hayat tarzının icaplarına kendini uydurması tabii değil midir? 

Belirli bazı ailelerin sürülerini bir arada otlatması adettendi ve bunların sayısı devamlı olarak 6-

10 kadardı. Gôçebe gruplamasının en ufak birliği olan aul, iĢte bu suretle meydana gelir ve aulda 

birleĢtirilen ailelerin zaruri olarak birbirleriyle akraba olmaları icabetmezdi. Bunlar arasında, idareci 

ailenin “dostları” bulunduğu gibi diğerleri de fakir veya fakirleĢmiĢ ailelerdir ve aulda servetlerinin 

bakiyeleriyle katılırlar. Aralarında hiçbir Ģeye sahip bulunmayan basit kôylüler de vardı. Diğer taraftan, 

zengin bir gôçebe de birçok bini bulan hayvan mevcudunu birçok aula bôlmeğe mecbur olurdu. Bu 

hallerde, aulda bir iki aile azası, kôle bulunur, sürüleri bunlar otlatır ve malı idare ederlerdi. Sade kan 

esasına dayanan bağlılığın daha aulda bile gerçekleĢmediği, dikkate değer bir hadisedir. Bu nevi bir 

topluluk, karıĢık ve çeĢitli unsurlardan oluĢan içtimai bir teĢekküldür. Buna karĢılık, aul reisi de bir nevi 

“soyun reisi” olmayıp sadece idare ettiği ailenin en yaĢlı azasıdır. Aulda en çok servete, en nüfuzlu 

aileye ve akrabalara sahip bulunan kimse emreder. Bir aul reisi bile kendi eml�kinde “bir kağandır”; 

zira, yalnız ailevi değil, fakat aynı zamanda siyasi bir kudret de icra eder. Bu daha ziyade tabi kabile 

reisleri için geçerlidir. Tabi kabileler kabilelere, kabileler daha büyük bir siyasi topluluk olan kabileler 

birliğine bağlanırlar. Tali kabilelerde olduğu gibi bir kısım kabilelerin de ayrı ve hudutlarla çevrilmiĢ 

meraları vardır. L�kin biri diğerlerinden daha iyidir. Bilhassa, kıĢlakların keyfiyeti, hayvan mevcudunun 

artmasına tesir eder. Buna gôre istepde, bazı aullar ve tabi kabileler arasında daimi surette bir 

muharebe hüküm sürer. Kuvvetliler daha zayıflar üzerinde iktidarlarını geniĢletir ve kavimler istep 

hakimiyeti için azgın bir mücadelede bulunurlar. Bu akıcı ve aralıksız olarak ôteye beriye dalgalanan 

siyasi hayatta zaman zaman irili ufaklı iktidar mihrakları teĢekkül eder ve bunlar etrafında sayıları 

gittikçe artan tabi kabile, kabile ve kavim teĢkilatlanır. Bu hakim mihrakın iktidarı dallanıp 

budaklanınca, aileler, aullar, tabi kavimler de, kendilerine daha fazla emniyet temin edeceği, iktidara 

ve maddi zenginliğe ortak olacakları ümidiyle orada birikirler. Bôylece büyük istil�lar zamanı baĢlar. 

Kavimler bu siyasi teĢekküle ya kendi arzularıyla katılır yahut da kuvvet yoluyla tabi kılınırlar. Bu 

minval üzere mütevazi bir baĢlangıçtan, bugünden yarına derhal büyük bir gôçebe imparatorluğu 

husule gelir.  

Aullar yardımcı kabilelerde, yardımcı kabileler kabilelerde, kabile ittifakında ve nihayet kavimler, 

imparatorluk bünyesinde, bundan bôyle de muhtariyetlerini muhafaza ederler. Bunlar birbirleri içinde 

erimezler ve sadece kum zerreleri gibi birbirlerine yapıĢırlar. Bu suretle en büyük gôçebe 

imparatorluğu dahi, hakikatte hudutsuz derecede çok ve ufak, muhtar “devletçilikten” oluĢmuĢtur. 

Gerçekte daha aileyi bile el “impartorluk, devlet” diye anarlar. TeĢkil�tın bu gevĢekliğinden çok büyük 

faydalar doğduğu gibi kusurlar da hasıl olur. H�kim sül�le, yabancı kavimleri sadece istil� ederek 

onları kendi hallerine bıraktığından, iktidarı istepin her cihetine doğru büyük bir süratle geniĢler. 
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Ġdaresi altında birçok kavim muharebe ettiğinden pek az kavim kendisine karĢı gelebilir. Sonunda, 

h�kim kabile mağlûp kavimleri zayıf bir Ģekilde ôrtebilen, ince bir tabakadan ibarettir. Bu ince tabaka, 

iktidarı elinde tutabildiği müddetçe mesele yoktur. L�kin prestijini kaybeder etmez, taht mücadelesi 

baĢ gôsterir yahut da muharebede altta kalır ve hakimiyeti kolayca sarsılır. Mağlûp kavimler isyan 

ederler, kavimler ve kabileler birbirlerinden ayrılırlar ve imparatorluk, kuruluĢundaki süratle kendini 

teĢkil eden unsurlara bôlünür ve bundan baĢka bir hanedan veya baĢka bir kavmin idaresi altında 

yeniden dirilir. 

Anlattıklarımızdan, bir kısım zerrelerin zaman zaman ve kavmine gôre, bazan sıkı, bazan da 

daha gevĢek bir halde birbirlerine bağlandıkları kolayca gôrülebilir. Tabiatiyle her kağan, Attila veya 

Cengizhan‟ın iktidarına sahip değildi. Hiçbir otoriteye sahip bulunmayan gôçebe hükümdarlarını da 

tanıyoruz. Hatta çok defa kabileler ittifakının ayrı bir hükümdarı bulunmayıp yalnız kabilelerin birer 

reisi vardır. Bunlar ise yabancı devletlerle muharebelerde bulunur ve ittifaklar aktederler; sanki aynı 

siyasi topluluğun azaları değillermiĢ gibi, keyiflerine gôre çapullar yapar ve ücret mukabilinde 

yabancıların hizmetine girerler. Ancak müĢterek bir tehlike anında birleĢir ve birbirlerine yardım 

ederler. Mesela Macarlar, �rpad‟ı kendilerine reis seçinceye kadar bôyle yaĢamıĢlardır. Ġmparator 

Konstantions Porphyrogennetos‟a gôre, voyvodalar ancak bazı kabileler üzerinde hüküm 

sürmüĢlerdir. Macaristan‟ın istilasından sonra da, idareci reisini iktidarı o kadar zayıflamıĢtı ki 8 Macar 

kabilesi her biri kendi baĢına hayat sürmüĢtür. Macarların büyük hasmı olan Peçenek kavmi de, 

merkezi iktidar kavramını tanımamıĢtır. 8 kabile tekrar 40 yan kabileye bôlünmüĢ, her bir kabile ve 

yan kabileye birer hükümdar emrettiği halde kabileler ittifakı bir reisten mahrum bulunmuĢtur. Hunlar 

Akatzir kavmini yendikleri zaman bu kavim, çok kuvvetli olmasına rağmen yine de birçok hükümdar 

idaresinde, kabile ve soylara bôlünmüĢ olarak yaĢamıĢtır. 

Aynı tarzda, Hunlar da zamanla daha sıkı siyasi bir teĢkilat meydana getirmiĢlerdi. Volga nehrini 

geçerek Alanları ve daha sonra Gotları hakimiyetleri altına aldıkları zaman, h�l� bir hükümdar 

idaresinde bulunmaktan uzakta idiler. Ammianus‟a gôre “bunları kral iktidarının Ģiddeti idare etmiyor, 

l�kin bir kabile baĢını fırtınalı çırpınmalarla reis seçmekte yetiniyorlar. Fakat bundan sonra her türlü 

engeli aĢıyorlar.” Ammianus‟a inanmak gerekirse, Gotları yenen Balamber dahi bicirik hükümdar 

olmayıp sadece en seçkin kabile reislerinden biri idi. Bu sıralarda Hunlar, daha sonra Macarların 

Levedia‟daki hayatlarına benzeyen gevĢek bir siyasi teĢekkül halinde yaĢıyorlardı. Siyasi iktidar, bir 

kısım kabile reisleri arasında bôlünür ve “hükümdar” henüz primus inter pares‟dan (benzerleri 

arasında birinci) ibarettir. Bir kısım Hun topluluklarının isyanı, bu sıralarda Hunlar arasında bunları 

birleĢtiren bağların ne kadar gevĢek olduğunu gôsterir. Got kralı, ücret karĢılığında ordusunda 

çalıĢmağa hazır Hunları kolayca bulabiliyordu. O halde, Hun hükümdarı tarafından muharebeye 

gônderilen Alanlara karĢı Hunların muharebe etmeleri gibi garip bir hadise vukubulmuĢtur. Bir Hun 

grubu Alatheus ve Saphrax Gotlarına iltihak ediyor, diğer bir grup da aynı surette ana kuvvetlerden 

ayrılarak Eflak ovasında baĢıboĢ dolaĢtıktan sonra nihayet Sarmatların hizmetine giriyor. 412 

civarında Hunların büyük Hükümdarı Karaton, daha h�l� “diğer hükümdarlar arasında birinci” idi. 

Daha sonra da, Hunların birçok hükümdarı varsa da, büyük kağanın yanında bunlar gôlgede 
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kalırlardı. Halbuki Karaton zamanında iktidarları büyük olduğundan Grek yazarları isimlerini zikre 

Ģayan bulurlar. Bu Hun hükümdarlarından birini ismen de tanıyoruz. Tuna boyunda oturan boyların 

hükümdarı Uldin‟i “Regulus” (Küçük kral) namiyle zikrederler. Büyük kağanın iktidarı ancak Oktar 

(430‟da ôlmüĢtür) ve Ruga‟nın (434‟te ôlmüĢtür) hakimiyetleri sırasında, kabile ve kavim reislerinin 

zararına olarak kuvvetlenmiĢtir. Onlar artık Attila nevinden hakiki gôçebe hükümdarlarıdırlar.  

Bir kavim adını fatih kavim, kabile veya sül�lesinden alır. Türk adı 6. asır ortasında bir kabilenin 

ismi idi. Bu kabilenin adı istepte parlayınca sair kabile ve kavimler de onun ismini almıĢlardır. 

Uygurların 11 kabilesi arasında birinci gelen kağanın kabilesi “Uygur”dur ve bütün kabileler ittifakı 

ismini bundan almıĢtır. T�bi veya mağlûp kavimler, fatihlerin adını kabul ediyor, Türkler veya Uygurlar 

oluyorlar; bununla beraber kendileri de tamamen kaybolmuyorlar. Bundan sonra da eski isimlerini 

taĢıyorlar, Ģayet talih kendilerine yaver olur da, istikl�llerini tekrar ele geçirebilirlerse, eski isimleriyle 

tekrar ortaya çıkarlar. Ancak, müĢterek menĢe ve birlik Ģuurunu kesin olarak kaybeden kavimler veya 

kavim grupları fatihler arasında yok olurlar.  

Hunlar arasında da herkes doğuĢtan Hun değildi. �ok defa Hun adlandırması, al�kadarların 

Hun birliği azası bulunduğunu ifade ederdi. Priskos mesel� Hun hakimiyeti altına giren Akatzirlerden 

bahsederken “Akatzir Hunları” diye konuĢur. ġan-yü Mao‟tun, Asya Hun (Hiung-nu) Ġmparatorluğu‟nu 

kurduğu zaman, bütün mağlûp kavimlerin “hepsini Hun haline getirerek bir tek ailede topladığını” �in 

Ġmparatoruna gururla yazıyordu. Hun haline gelen birçok kavim, daha sonra, Hun hakimiyetinin 

yıkılıĢını müteakip tekrar eski adiyle meydana çıkar. Tabiatiyle Hun Ġmparatorluğu‟nun dağılması 

sırasında vaziyet tersine dônmüĢtür: ġimdi artık Hunlar kendi adları yerine yeni efendilerinin adlarını 

alıyorlardı. M.S. 93‟te aralarında birçoğu “daha uygun bir duruma eriĢebilmek için, menĢelerini ink�r 

ederek kendilerinin Sien-pi olduğunu ikrar etmiĢtir”. Ġskit veya Gôktürk gibi, Hun da, aynı zamanda bir 

imparatorluk adı idi bu sebeple de bu kadar yayılmıĢtı. 

Mağlûp veya tabi olmağa mecbur edilen kavimler, genellikle kavmî ôzelliklerini muhafaza 

etmiĢlerdir. Fatihler, istila ettikleri memleketin fertlerini diğer kavimler arasında dağıtmıĢlar ve 

kadınlarıyla çocuklarını ellerinden almamıĢlardır: Onları kendi konaklarında ve mülkleri üzerinde 

bırakmıĢlar ve sadece kendileri yeni bir yurt aramağa mecbur oldukları zaman onları 

memleketlerinden kovmuĢlardır. Bu gibi kavimler bir dereceye kadar siyasi bir muhratireyete de sahip 

olmuĢlardır. Tabiatiyle bunun ôlçüsü, zamanın Ģartlarına sıkı bir surette bağlı bulunmuĢtur. Azgın bir 

düĢmana karĢı galipler kolayca t�bi olan kavimlere nazaran tamamiyle farklı muamele etmiĢlerdir. 

Kaybedilen bir muharebeden sonra, hakiki bir kôleliğe düĢen kavimleri de tanıyoruz. Bu gibi hallerde 

fatih, mağlûp kavimler kağanının kafatasından kupa yapmıĢ ve ileri gelenlerinin mühim kısmı da 

mahvolmuĢtur. Bu gibi kavimlere, yabancı kağan bir reis ve idareciler verir; muhtar siyasi bir hayat 

süremezler. Diğer bazı kavimler, yabancı bir hakimiyet altına girdikten sonra dahi kağanlarını 

muhafaza etmiĢler ve Ģayet tahtları dağılırsa kendi hükümdar hanedanından ve veraset usullerine 

gôre bir yenisini seçebilmiĢler, ancak yeni efendilerinin rıza ve muvafakatini almağa mecbur 

kalmıĢlardır. “Mahkûmiyetleri” al�meti olarak, lüzumu halinde efendilerine mahsülleri veya nakitleriyle 

vergi ôdemiĢ ve savaĢçı kuvvetler bulundurmuĢlardır. Hükümdarları, her yıl “sarayı” ziyaret etmekle 
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yükümlü bulunurdu. 

Ammianus, Hunların Tuna boyundaki Alanlardan yalnız bir kısmını hakimiyetten mahrum 

ettiklerini veya katleylediklerini, “diğerlerini ise müttefikleri olarak yanlarına aldıklarını”, diğer bir tabirle 

Hun birliği azası haline getirdiklerini yazar. Yeni t�biler, gôçebe siyasi geleneğine gôre, birlikte en son 

mevkii iĢgal etmiĢlerdir; ôncü ve artçılık gibi ağır vazifeleri bunlara verirlerdi. Hunlar, bu ilk zamanda 

ekseriya kendileri yerine Alanları sefere gônderirlerdi; mesel� Doğu Gotlarına karĢı da onları 

gôndermiĢlerdi. Daha ônce gôrdüğümüz üzere, Doğu Gotlarının aslî kısmı Hun hakimiyeti altına 

girmiĢti. Buna dayanarak Jordanes “Got kavmi üzerinde (Hunlar tarafından seçildiği bir hakikat) daima 

bir Got hükümdarının (regulus) hüküm sürdüğünü” gururla beyan eder. Bu zamandan itibaren, ôncü 

ve artçı vazifesini Doğu Gotları gôrürler: Safların en sonunda yine onlar bulunur. Uldin‟in seferinde 

ise, en ziyade Skirler kan dôkmüĢlerdir; onlar da Hunlara, kendi kralları idaresinde hizmet etmiĢlerdir. 

Sonraki kralları Edeko, Atilla‟nın en mahrem müĢavirleri arasında bulunuyordu. Ġstanbul‟da elçilik 

vazifesini ifa etmiĢ ve sırasında, maiyetiyle birlikte Attila‟nın sarayı ônünde nôbet beklemiĢtir.  

KardeĢini manidar bir surette “Hunwulf” diye adlandırmıĢlardır. Gepidlerin baĢında da kendi 

kanlarından gelme bir kral buluyoruz. Bunlar Doğu Gotlarının Ģiddetli düĢmanları olduklarından, 

Hunlar herbirini diğer Cermen kavmi iktidarına karĢı denge unsuru olarak kullanmıĢtır. Mauriacum 

(Catalaunum) Muharebesi‟nde (451) artık Hun artçı kuvvetini Gepidler teĢkil ediyorlardı.   

Bütün bunlardan anlıyoruz ki büyük Hun hükümdarının sarayında -Priskos‟un dediği gibi- “Ġskit 

krallarının” bir sürüsü kaynaĢmıĢtır ve buna rağmen bu “Ġskit krallarının” pek azı Hundur. Fakat 

tabiatiyle çok daha ağır Ģartlar altında Hunlara “Hizmet eden” kavimler de bulunmuĢtur. Jordanes‟in 

anlattığına gôre, takriben 40 sene kadar süren bir zamanda Doğu Gotları da kendilerine kral 

seçmemiĢlerdir. Volga boyunda, orman mıntıkası kenarında oturan Akatzirlerin, Hunlarla “ittifak 

ederek” kabile ve soy birliklerini dahi muhafaza etmek suretiyle birçok reis idaresinde yaĢadıklarını, 

sonra ise -hıyanet suçlaması altında kalarak- siyasi muhtariyetlerini kaybettiklerini biliyoruz: Attila, en 

büyük oğlunu bunlara hükümdar tayin etmiĢti. Denebilir ki ônceki kavimler gôçebe kabileler ittifakının 

bütün haklara sahip vatandaĢları oldukları halde, bu sonuncular yabancı bir idareye bağlı 

bulunduklarından gerçek Hun kôleleri oldular. 

T�bi kavimler, ister Ģu ister bu türden hukuka tabi bulunsunlar h�kim tabakanın gôzünde kôle ve 

cariye idiler. Bu anlayıĢa Gôktürklerde Avarlarda olduğu gibi Hunlarda da aynen rastlıyoruz. Attila‟nın 

oğulları, Pannonia‟ya kaçan Gotları “firari kôle” sıfatiyle tekrar hakimiyetleri altına almayı istiyorlardı. 

Kendilerinde daha fazla Hun firarisi bulunmadığını ink�ra yeltenen Bizans elçisine karĢı, Attila‟nın 

sarfettiği hakaretli sôzler de karakteristiktir. Attila bu kôlelerin derhal iadesini “zira, kendi malı olan 

kôlelerin muharebede karĢısına çıkmalarına tahammül edemeyeceğini” sôylemiĢtir. Bildiğimiz üzere, 

“Bizanslılar barıĢ uğruna” Hunlara ağır senevi vergiler ôdüyorlardı. Her ne kadar Bizanslılar bu rezaleti 

süslemeğe çalıĢtılarsa da, Attila imparatora bu husustaki düĢüncelerini açıkça beyan etmiĢti: 

“(Ġmparator) Theodosios, asil ve seçkin bir ailenin çocuğudur; kendisi (Attila) de asilzadedir, babası 

Muncuk asaletini lekesiz olarak muhafaza da etmiĢtir. Buna karĢılık Theodosios, kendisine vergi 



  1415 

ôdeyen bir kôle haline gelmek suretiyle babasından miras aldığı asaleti kaybetmiĢtir”. Gôçebe 

imparatorluğu büyüdükçe, yalnız kabile ve kabileler birliği değil, l�kin toptan imparatorluklar “kôleliğe” 

girmiĢler ve bunların da “kôleleri” bulunmuĢtur. Bu sebeple bir Gôktürk kağanının Orhon kenarındaki 

kitabesi Ģôyle diyor: “Bu zamanda kôlelerin de kôleleri, cariyelerin de kendi cariyeleri vardı; genç 

kardeĢler yaĢlılarını ve çocuklar babalarını bilmezlerdi. Temin ettiğimiz ve teĢkilatlandırdığımız arazi 

ve imparatorluk o kadar büyüktü”. 

Gôçebe topluluğu, kumlara benzer ve kolayca dağılabilen ufak zerrelerden ibarettir. Ġstikl�le 

alıĢkın kısımlarını “sevgi ile değil korku ile” bir arada tutmak mümkündür. Attila‟nın da bütün endiĢesi 

“Ġskitlerinin” firarına mani olmaktı. Düzensiz ve birçok aullara bôlünmüĢ insan yığınından kağan, 

düzenli bir kavim meydana getirir. Kavmini “düzene sokmak” ve zengin-muktedir kılmakla iftihar eder. 

Bundan sonra tabii kağan kavmini ve imparatorluğunu, arzusuna gôre muamele edebileceği büyük 

ôlçüde bir aul sayar. Bunu bir aile mülkü gibi taksim ile oğullarına ve kardeĢlerine miras bırakabilir. 

Bleda ve Attila büyük imparatorluğu paylaĢırlar. Daha yaĢlı olması dolayısiyle Bleda büyük kısmını, 

Attila da küçüğü olduğundan ufağını alır. Galiba Oktar da Ruga ile aynı tarzda hareket etmiĢti. 

Babalarının ôlümünden sonra Attila oğullarının bütün imparatorluğu kendi aralarında bôlmek 

istemelerinde de bu Ģahsi mülk hukuki gôrüĢü ortaya çıkmaktadır. Fakat, Cermen kavimleri isyan 

ederler, zira kendilerini “kôleler tarzında” paylaĢmak istemelerini son derece iğrenç ve hakaretli 

bulurlar.  

Gôçebe hükümdarı, istil� edilen arazi ve taĢınabilir malları üzerinde hak iddia eder. Attila, 

Sirmium piskoposundan kilisenin altın kadehlerini rehin olarak kabul eden Romalı tüccarı hırsızlıkla 

suçlar ve artık Sirmium Ģimdi kendisinin bulunduğundan altın kadehlerin de kendisine aidiyetini ileri 

sürmektedir. 

Hükümdar hanedanı, kabilesi ve kavmiyle diğer kavim ve kabilelerin adeta üzerine oturur ve 

bütün iktidarı ve serveti kendisi adına emniyet altına alır. “Asilzadeler”,  “kraliyete mensuplar”, “Aklar” 

veya “Ak kemikliler” onlardır; diğerleri “Karalar”dır. BaĢkenti “Ak kale”, kağanın çadırı ve sarayı da 

“dünyanın merkezi”dir. En yüksek memuriyet ve mevkileri, imparatorluğunun idare mekanizmasını, 

kağanın ailesi ve adamları iĢgal ederler. Asya Hun Ġmparatorluğu‟nun kurucusu Mao-tun, 

imparatorluğun belirli kısımlarının idaresini oğulları ve küçük kardeĢleri adına muhafaza eder. Aynı 

suretle Attila da, fethedilen Akatzirlerin ve bütün Pontus civarında oturan kavimlerin baĢına büyük 

oğlunu atar. Tabiatiyle imparatorluk ne kadar büyük olursa, devletin unvanları da o derece fazladır: 

Bunların sayısı Asya Hunlarında 24 ve Gôktürklerde 28 idi. Birçok kavimlerde, sistemli olarak ayrılmıĢ 

sağ ve sol bôlümlerine ve bunlara tekabül eden unvanlara rastlarız. Avrupa Hunları sağ tarafı daha 

üstün saymıĢlardır.  

Memuriyetler irsidir. Bu kaide, yalnız hakim kabilelere değil, mağlûp kabilelere de geçerlidir. 

Gôktürk hakimiyeti altına girmiĢ bulunmasına rağmen, Soğd hükümdarı, büyük bir güçlüğe 

rastlamadan tahtını oğluna miras bırakabiliyordu. Bu hususta uzaklara gitmeden de misaller 

bulabiliriz: Macaristan‟ı istil� eden Macarlar da, gyula ve karkhas unvanını, hükümdar hanedanı uzun 
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zaman elinde bulundurmuĢtu. Sonuç olarak en küçük kabilenin reisi dahi kendi memleketinde “kağan” 

bulunduğundan, elbette büyük imparatorluğun reisi, büyük kağan için geçerli olan prensiplerin 

kendisine de geçerli olması pek tabiidir. Bu suretle, en küçük bir kabilenin baĢında da bir hanedan 

bulunur. Gôçebe devletinin, tamamen küçük ve muhtar kısımların birleĢmesinden oluĢtuğunu, bu olay 

çok iyi gôsterir. Rütbeler, boĢ birer unvandan ibaret olmayıp fiili bir iktidarı ifade ederler. Rütbelere 

tekabül eden unvanların sahipleri büyük veya küçük sayıda ordu veya kavmin reisleridirler. 395 

yılında Küçük Asya‟ya akın eden Hunları, BaĢik ve KurĢik idare ediyorlardı. Priskos‟a gôre, “Kraliyet 

Ġskitleri” arasından neĢ‟et etmiĢlerdi ve birçok kavim üzerinde hüküm sürerlerdi. Kabile ve kavim 

reislerinin rütbe ve unvanının derecesini, kabile ve kavminin kuvveti, sayısı ve nüfuzu tayin ederdi. 

Gôçebe topluluğunda kabile ve kavimlerin tam bir hiyerarĢisiyle karĢılaĢırız: Bu protokolden haberi 

olmadan, bazı kabile veya kavimlerin reisleriyle müzakerelere giriĢecek bir yabancının, çekeceği 

vardır. Bu sıraya uymayan II. Theodosios‟un elçisinin Akatzirlerde bir muvaffakiyet elde edemediğini, 

Priskos anlatır: Aslında protokolde ikinci derecedeki bir hükümdara verilmesi icabeden bir hediyeyi, 

silsilede birinci ve en yaĢlı hükümdara vermiĢti. Bu hükümdar o kadar incinmiĢti ki ortaklarını Attila‟ya 

ihbar etmiĢtir. 

Büyük gôçebe hükümdarı, yalnız kendi kabilesi, kavmi ve baĢ mevkileri üzerinde direkt icraatta 

bulunur; aĢağı mertebedeki memuriyetleri ise, ona bağlı payeleri iĢgal edenler doldururlar. Asya Hun 

Ġmparatorluğu‟nda, 24 baĢ mevkii iĢgal eden kimseler tabur, bôlük ve takımların baĢına 

kumandanlarını kendileri seçerdi. Aslında halk daima onlu sisteme gôre kıt‟alara ayrılmıĢtır. Asya 

Hunlarında en büyük mevkiyi iĢgal edenlere “on bin atlı” denirdi. O halde, gôçebe kavimlerin siyasi 

teĢkil�tı aĢağı doğru kademeli olarak bôlünmektedir. Ġyi bir tarzda inĢa edilmiĢ hiyerarĢik bir nizamda 

kabile, diğer kabile üzerinde, kavim de diğer kavim üzerinde hüküm sürer.  

Ġktidar sahipleri ve mes‟ut mensupları, kağana neler borçlu bulunduklarını iyi bilirler. Onunla 

yükselmiĢlerdir ve onunla çôkecek veya onun tarafından indirileceklerdir. Kaderlerinin tamamen 

kağanlarının kaderine bağlı bulunduğunu hissederler. Ġyi ve kôtü günlerinde ona yardım eder, 

emirlerini uysallıkla takibederler. Hakimiyetlerini ancak bu suretle, bu derece birbirlerine bağlılıkla ve 

askeri bir disiplinle daha sonrası için de temin edebilirler. Sayıları, mağlûp kavimlere nazaran yok 

denecek kadar azdır. Ġmparatorlukları büyüdükçe, kendileri de bir imparatorluk ve kağana sahip 

bulunan kavimleri hakimiyetleri altında toplarlar. Bu suretle sonunda, “kôlelerinden” oluĢan çoğunluk 

üzerinde ince bir tabaka teĢkil ederler. Taht değiĢmelerinden korkarlar, geleceğin kendileri için neler 

hazırladığını, bir gün gelip de kağanlarına ait mezarın kendileri için de kazılmıĢ bir kuyu olmayacağını 

ônceden bilemezler. Yeni hükümdar etrafında bir kavganın kopması ve onun yerini tutamaması 

mümkündür. Ġktidar dengesi sarsılır ve günün birinde imparatorluk dayanıksız bir kôĢk gibi yıkılabilir. 

O vakte kadar o derece çok halk yığınları üzerinde hüküm sürenlerin Ģimdi artık, ônceki kôlelerine 

hizmet etmesini ôğrenmeleri gerekir. Ġstep kavimleri, mümkün olduğu kadar kabiliyetsiz bir halefin 

tahta çıkmamasına dikkat ederler.  

Zikrettiğimiz gibi, gôçebe hükümdarları çok kadın bulundurmuĢlardır. Fakat birçok oğulları 

arasında birinci derecedeki kadınlarından doğan ilk çocuğu genellikle tahta namzet saymıĢlardır. 
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L�kin en yaĢlısının miras alma hakkı zarureti de yoktur. ġayet bir hükümdarz�de, müteveffa 

babasından iktidarı çok genç yaĢta alır, yahutda baĢka bir sebeple tahta liyakatsizliği gôrülürse, 

hükümdarlık unvanı bir kardeĢine ve hususiyle kaidevi olarak müteveffa hükümdarın bir kardeĢine 

intikal eder ve ancak genç hükümdar bunun ôlümünden sonra verasete hak kazanabilir. Fakat, ancak 

hükümdar ailesinin hakimiyete hakkı olduğundan kimse Ģüphe etmez. 

Esasen iktidar için ôzel bir ehliyet, il�hi bir lütuf (kharisma) Ģarttır. Bunu efsanevi bir ced ve il�hi 

bir kahraman hanedan namına temin etmiĢtir ve o zamandan beri bu ehliyet soyun bütün azalarına 

babadan oğula intakal etmektedir. ġu hale gôre, gôçebe veraset tarzı ne soy hukukuna, ne 

primogenituraya ve ne de idoneitas (liyakat, münasip olma) prensibine dayanmayıp bu üçünün 

birleĢmesidir ve gereğine gôre bu üçünden biri gerçekleĢir. Bu usulü Asya Hunlarında, Gôktürklerde, 

Eftalitlerde ve birçok diğer gôçebe kavimlerde ve bunlar arasında Avrupa Hunlarında da gôrüyoruz.  

Avrupa Hunlarının, ismen tanıdığımız ilk hükümdarı Balamber‟dir. Hunları Gotlara karĢı 

sevkeden o idi (373-375 sıralarında). Adını duyduğumuz müteakip Hun Hükümdarı Uldin‟dir (400). 

L�kin Uldin, sadece “regulus”dur. Hunların batı cenahı reisi bulunan bu zat, belki de hükümdar 

hanedanına mensup değildi; son defa kendisinden 409‟da bahsedilir. Karaton‟un artık bütün Hun 

ittifakının reisi bulunduğunu kesin Ģekilde biliyoruz. Ġsmini yalnız Olympiodoros ve 412 hadiseleriyle 

al�kadar olarak kaydeder. Oktar ve Ruga (Rua) Attila‟nın babası Muncuk‟un kardeĢleri idiler ve 

Ģüphesiz olarak büyük hükümdar soyundandılar. Attila‟nın baĢka bir amcası hakkında da bilgimiz 

vardır. Bunun adı Aybars (Ay-pars) idi. Oktar ile Ruga‟nın iktidarı daha ônce aralarında paylaĢmıĢ 

olmaları muhtemeldir. Birincisi 430 sıralarında diğeri ise 435‟te vefat etmiĢtir. Ruga‟nın ôlümünü 

müteakip kardeĢi Muncuk‟un en yaĢlı oğlu Bleda tahta çıkmıĢtır. Tahta çıkar çıkmaz, küçük kardeĢi 

Attila‟yı ortak hükümdar olarak yanına alır ki kendisini bu karara sevkeden �milleri tanımamakla 

beraber, Priskos‟un tasvirlerine dayanarak, zorba ve iktidara haris bir adam olan kardeĢinden 

çekindiğini düĢünebiliriz.  Bu sebeple hükümdarlığının yarısını, rahatça iktidarda kalabilmek 

maksadıyla ona terketmiĢti. Bununla beraber Bleda, akibetten kendini kurtaramamıĢ, ağabeyinin 

vesayetini ve otoritesini fazlasıyla hakaretli sayan Attila tarafından bertaraf edilmiĢtir (445). 

Ġmparatorluğu beraber idare ettikleri sırada, bütün al�metlerin ifadesine gôre Attila‟nın arazisi 

Doğu‟da, Bizans hudutları boyunda uzanmıĢ ve Bleda‟nın hissesi de Batı‟da bulunmuĢtur. Oktar ve 

Ruga zamanın da Hunlar, arazilerinin en batı hudutlarını teĢkil eden Kuzey denizine kadar ulaĢmıĢ 

bulunuyorlardı ve Aetius‟tan Pannonia‟yı temin eden de Ruga idi. Bu suretle, Attila‟nın barbarlar 

cihetinde fazla mücadelesine lüzum kalmadığından dikkatini daha ziyade Roma Ġmparatorluğu 

tarafına çevirmiĢti. Avrupa Hun Ġmparatorluğu‟nun temellerini Attila değil, l�kin diret selefleri 

atmıĢlardır.  

Tahta geçiĢin amelî tezahürlerinden anlaĢıldığı üzere, uzun zaman, belki haleflerin çocuk yaĢta 

bulunmaları ve belki de kabiliyetli birisinin bulunamaması gibi sebeplerle, Hun Ġmparatorluğu 

müteveffa hükümdarın oğluna değil, l�kin kardeĢine intikal etmiĢti. Tahta geçiĢ kardeĢ dalından da 

keza primogenitura prensibine uymuĢtur; bu sebeple tahtı Attila değil, Bleda iĢgal etmiĢti. Jordanes‟e 

gôre, Attila‟nın birçok çocuğu vardı. Buna rağmen, Attila‟ya halef olmak bahsinde, yine de Attila‟nın ilk 
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karısı Arıkan‟dan dünyaya gelen üç kardeĢ nazarı itibare alınmıĢtı. Her ne kadar Attila, oğulları 

arasında en küçüğünü en fazla sevmiĢ ise de, yine de tahta halef olarak onu değil, l�kin en büyük 

oğlu Ellak‟ı tayin etmiĢti. Priskos‟un da katıldığı ziyafette, Attila‟nın yanında, sedirin üzerinde Ellak‟ın 

oturmasından bu neticeyi çıkarıyoruz. BaĢka bir defasında Ellak‟ın yerini Aybars almıĢtı. Bu hadisede 

de kardeĢ dalının hukuki  iddiası ortaya çıkmaktadır.  

Ġstepte, içtimai ve siyasi hayatın hudutları silinir ve adeta sonsuzluk içinde açılarak hadiseler 

kozmosta cereyan ederler. Prehistorik insan da bu tarzda yaĢamıĢ ve bu hayat tarzından, �in‟de ve 

Asya isteplerinde bazı bakiyeler kalmıĢtır. Kadınların ve kôlelerin hükümdar çadırının ne tarafında 

oturacakları, sofradaki nizamın ne olacağı ve ôlünün ne gibi merasimle ôteki dünyaya gideceği gibi 

gündelik hayatın bütün meseleleri, kozmik bir esas üzerinde ortaya çıkar. Tabiatiyle devlet de sadece 

siyasi m�n�sını kaybederek kozmik unsurlarla dolmuĢ ve imparatorluk kuvvetli kağanların elinde 

adeta k�inatın küçültülmüĢ bir kopyası manzarasını almıĢtır.  

Kuzey, asli yônlerin baĢıdır. K�inat, sabit bir nokta olan kutup yıldızı etrafında dôner. Bu 

sebeple, insan topluluklarında iktidar sahibi herkes, hükümdarlar ve aile reisleri, mevkilerini kutup 

yıldızı altında iĢgal ederler. Hükümdarların geniĢ ve bir yatağa benzeyen tahtı, sarayın kuzey 

kısmında bir yükseklik üzerinde durur ve “dünyanın merkezini” temsil eder. Hiç kimse hükümdardan 

daha yüksekte bulunamaz. Aynı tarzda sarayın kuzeyinde ve güneyinde ikametg�h bulundurmak 

yasaktır. Asya Hunları (Hiung-nular), 4 yône denk düĢmek üzere imparatorluğun baĢlıca 4 

memuriyetine “dôrt kôĢe” adını verirlerdi; bunu takibeden derecelerin isimleri de sembolikti: Ve “altı 

kôĢe”yi bunlar teĢkil ederdi. Bütün bu adlandırmalar kozmogonik tasvirlerin etkisine tanıklık eder. 

Asya Hunları, ordu saflarında toplandıkları zamanlarda dahi k�inat nizamını taklit etmiĢlerdir. �inliler 

gibi onlar da, asli yônleri renklerle iĢaretlemiĢler, buna uyarak atlarını asli yônlerin renklerine gôre 

tertip etmiĢlerdir: Onlara gôre de seçkin yôn olan batıya kıratlar, doğuya gôk (boz), kuzeye yağız atlar 

ve güneye de doru atlar yerleĢtirirlerdi. �inlilerin kayıtlarına gôre ayın ilk yarısında hücumlar yapmıĢ 

ve ikinci yarısında sür‟atle geri çekilmiĢlerdir. Daha sonra Gôktürkler de bôyle hareket etmiĢlerdir.  

Kağan sadece siyasi bir iktidarın fevkinde bir m�n� ifade eder; o, beĢeri bir cemiyette k�inat 

nizamının muhafızı ve lüzumu anında kuruyucusudur. Ġnsanlarla k�inat arasındaki �hengi o temin 

eder ve bu �henk bozulduğu zaman, halkın baĢına büyük fel�ketler ve afetler yağar. Mevkiinden 

dolayı kavmi ile �li kudretler ve ruh �lemi arasındaki aracı da kendisidir. Bundan dolayı “ruhani” 

hizmetini de ifa eder. Kurban kazanı ve kadeh, iktidar al�metleri arasında bulunur. Sorumluluğu çok 

büyüktür: Yalnız dünyevi düĢmanlarla değil, aynı zamanda kozmik kudretlerle de güreĢmesi icabeder. 

Tebaası kendisinden kôtü ruhlara karĢı gelmesini ve buna karĢılık kendilerine iyi ruhların yardımını 

temin etmesini arzu eder. Ġktidarı sihirli bir kuvvet taĢır. Buna rağmen, bir defa memlekete tabii �fetler, 

kuraklık veya don �rız olursa, h�li fenadır. Tebaası üzerine saldırır ve çok defa ôldürür bile. Kağan 

adeta, kavminin geleceğini, mahvını veya yükselmesini elinde bulundurur. 

Gôçebe hükümdarını hakimiyete ôzel bir “ehliyet”, karizma yetenekli kılar. Bu kharismayı 

hanedan adına ekseriye kendisi değil, efsanevi bir ced, bir  heros temin etmiĢtir. Garip ve ĢaĢılacak 



  1419 

bazı al�metler halka hükümdarlarının “doğumunu” ihbar ederler. Heros‟un ebeveyininden biri, annesi 

veya babası, bir kuĢ veya yırtıcı bir hayvandır. Efsaneleri meydana getiren düĢünce �lemi, bu suretle 

h�kim ailenin sihirli iktidarının meĢneini ve k�inatla arasındaki münasebeti izah etmeyi tecrübe 

etmektedir. Moğol hanedanı kendini, gôk bir kurtla beyaz bir diĢi geyikten neĢ‟et ettirir. Gôktürk menĢe 

efsanesine gôre kurt anadan doğan çocuk rüzg�r estirdiği ve yağmur yağdırdığı halde, tabiî anne ve 

babanın çocukları olan kardeĢleri, alel�de faniler olarak kalmıĢlardır. 

Ġmparatorluğun kuruluĢunu �in imparatoruna haber veren bir mektubunda, Asya Hun 

Hükümdarı Mao-tun, “gôğün tahta çıkardığı büyük Ģan-yü” unvanını kullanıyordu. Oğlu ve halefi, 

kendisinden daha da azametli sôzlerle bahsetmiĢtir: “Gôğün ve toprağın can verdiği ve güneĢle ayın 

mevkiine çıkardıkları, Hiung-nu kavminin büyük Ģan-yü‟sü”. ġan-yü, arz üzerinde, bütün k�inatın 

iradesi ve tüm yardımiyle hüküm sürmektedir. Tebaası ônünde, gôğün oğlu ve gôğün kopyası gibi 

gôrünür. bir �in kaydına gôre Asya Hunları hükümdarlarını “gôğün oğlu” diye isimlendirirlerdi. Aslında 

hükümdar unvanı olan Ģan-yü kelimesinin de m�n�sı “büyük” ve “geniĢ” idi ve bu da temsil ettiği 

gôğün bôyle olmasından ileri gelirdi. Sonraki asırlarda da, il�hhi lutufk�rlık nazariyesi kuvvetini 

kaybetmemiĢtir. Orhon Türk kitabelerinin bir yerinde Ģu sôzleri okuyoruz: “Tengriteg tengride bolmuĢ 

Türk Bilge Kağan” (Ben il�hlara benzeyen ve gôkte doğmuĢ Türk Bilge Kağan). 

M.S. 448‟de Ġstanbul‟dan hareket eden Bizans elçileri, bugünkü NiĢ‟e doğru yol alarak Attila 

sarayına gidiyorlar; beraberlerinde Priskos da bulunmaktadır. Bu elçilik heyetine daha Ġstanbul‟dan iki 

Hun katılmıĢtır; bunlar imparator nezdinde elçilik yapmıĢlar ve Ģimdi de yurtlarına dônüyorlar. 

Serdica‟ya (Sofya) vasıl oldukları zaman heyet büyük bir ziyafet çekiyor, tabiatiyle bu ziyafete 

rafakatlarindeki Hun elçilerini de davet ediyorlar. Yiyip içme sırasında, Hunlar Attila‟nın ve Bizanslılar 

da imparatorlarının ôvülmesine koyulmuĢlardır. Bizanslılardan biri -biraz düĢüncesiz bir hareketle- bir 

insanın il�ha benzetilmesinin doğru olmayacağı gôrüĢünü ileri sürer. Tabiatiyle insan dediği Attila ve 

il�h da Teodosios idi. Bunun üzerine Hunlar son derece hiddetleniyor ve gittikçe gazaba gelerek 

küfürler savuruyorlar. Elbette bir Grek olan Priskos, her ne kadar bu durumu gayet hakimane bir 

surette sôylemeden geçmiĢse de, Hunlar tam aksine, Attila‟nın il�hî bir menĢeden olduğunu beyan 

ettikleri halde imparatorun sadece insan olduğunu kabule taraftardılar. Bizanslılar, her halde bu iĢe 

çok hayret etmiĢler ve bir barbarın il�hî bir menĢeden olabileceğini bir türlü anlayamamıĢlardır. Prikos, 

Attila‟nın sarayında bu kendine has Hun anlayıĢına tekrar rastlamıĢtır. Bir defasında Hunlar kendisine, 

orman mıntakası civarında s�kin Akatzirleri nasıl h�kimiyetleri altına aldıklarını anlatmıĢlardır. 

Muvaffakiyetlerine bir Akatzir hükümdarı yardım etmiĢ ve bu sebeble Attila kendisini bol ihsanlara 

garketmek istemiĢti. L�kin berikisi, bir hileden Ģüphelenerek d�vete icabet etmemiĢ ve bir insanın 

tanrının huzuruna çıkmasının zor olduğu haberini gôndermiĢti. Daha güneĢe bile gôzlerini kırpmadan 

bakamazken, tanrıların en büyüğüne nasıl bakabilirdi. 

“Gôğün oğlu”, dünyaya sonsuz bir kibirle bakar ve bütün gôrdüklerinin kendisine ait olduğunu 

sanırdı. Ġl�hî bir seçim ve yüksek bir misyon hukukuna dayanarak bütün dünyayı kendisinin sayardı. 

Miraslarına konmak ve bütün dünyaya h�kim olmak gayesiyle delice ülkelere ve kavimlere 

saldırmıĢtır. �adırı k�inatın merkezi olduğu gibi, imparatorluğu da muhayyelede k�inatı kavramakta 
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idi. Gôktürk kağanının Ġmparator Maurikios‟a hitabeden mektubu, bütün gôçebe çoban 

hükümdarlarının karakterine tanıklık etmektedir. “7 kavmin kumandanı ve 7 ülkenin sahibi büyük 

kağandan, Romalıların imparatoruna…”; tabiatiyle burada 7 kelimesini lafzî m�n�da anlamak doğru 

değildir. Bu azametli konuĢma tarzı, gerçekten fiilî iktidarlariyle de uygun bulunmamıĢtır. 

400 sıralarında Hunlar, aĢağı Tuna boyunda henüz korkunç bir kuvvet ifade etmedikleri halde, 

hükümdarları Uldin yine de Bizanslılara karĢı sanki dünya kendisine hizmete hazırmıĢ gibi bir tavırla 

çıkıĢıyordu. 408 sıralarında cereyan eden Hun muharebelerinde, magister militum per Thracias 

kendisine sulh teklifinde bulunmasına rağmen, Uldin cevap yerine doğmakta olan güneĢi gôstererek: 

Ġstersem güneĢ ıĢıklarının eriĢtiği her yeri, kolayca iĢgal edebilirim. Uldin‟in tavrunda henüz blôf gibi 

gôrünen hadiseler, Attila‟nın h�kimiyeti zamanında artık hakikat olmuĢtur. Attila gerçekten bütün 

“Ġskitya” üzerinde hüküm sürmüĢ ve Bizans Ġmparatorluğu‟nu da kendisine vergi ôdemeğe zorlamıĢtı. 

Bir defasında hayvan otlatırken ovada, eski bir kılıç bulunmuĢtu. Bulunan kılıcı Attila‟ya gôtürmüĢler 

(Priskos‟u takiben Jordanes‟in dediğine gôre) Attila buna çok sevinmiĢ, “projelerinde çok cüretk�r olan 

hükümdar, kendisinin artık bütün kainatın hükümdarı olarak atandığını sanmıĢtı”. 

Bizans elçi heyeti Hun sarayında, Attila ile konuĢmak icabettiği zaman her barbarın titremeğe 

baĢladığını duymuĢtu. Bu bakımdan Skir Hükümdarı Edeko bir istisna idi. Hatt� Attila‟nın büyük oğlu 

Ellak dahi, babasının gôzüne bakamazdı. Bizans ve Ġtalya elçileriyle birlikte, Priskos‟un da iĢtir�k ettiği 

ziyafette Ellak, sedirde babasından riayetk�r bir mesafede oturmuĢ ve gôzlerini devamlı olarak yerde 

gezdiriyordu. Herkes Attila‟nın emirlerine kôlecesine itaat ederdi. Jordanes‟in yazdığına gôre, “krallar 

ve çeĢitli kavimlerin reisleri, muhafızlar gibi talimatını beklemiĢler ve gôzleriyle iĢaret ettiği zaman 

hepsi, mırıldanmadan fakat titreme ve korku içinde ônüne gelmiĢler ve kendilerinden istediği hususları 

kesinlikle yerine getirmiĢlerdir”. Tabiatiyle Attila, ileri gelen adamlarını düĢünmüĢtür de. Bizanslılar, 

Attila‟nın elçi olarak Bizans‟a Hun Reisi Onegesios‟u gôndermesini istiyorlar. Onegesios ise Ģu cevabı 

verir: Elçi olarak Bizans‟a gitmemin çok ônemi yoktur; zira imparatorun müĢavirlerine ancak, Attila‟nın 

bana emrettiği hususları sôyliyebilirdim. Yoksa acaba Romalılar, ricaları karĢısında yumuĢak 

davranacağım ve efendime hiyanet edeceğimi, aldığım Ġskit terbiyesini, karılarımı ve çocuklarımı 

unutacağımı mı zannediyorlar? Romalılar arasında zengin olmaktansa Attila‟nın h�kimiyeti altında 

kôleliğe memnuniyetle katlanacağımı bilsinler. 

Korkutma, gôçebelerin en eski taktiği cümlesindendi. Kendisinden korkulan birisinin kolaylıkla 

ülkeler fethine muvaffak olduğunu gôçebeler de biliyorlardı. Jordanes‟e gôre, Attila‟nın Ģôhreti o kadar 

müthiĢ idi ki herkesi korku sarmıĢtı. “Kavimleri sarsmak maksadiyle arz yuvarlağının dehĢeti olarak 

dünyaya gelmiĢti”. Daimî surette tehditler savurmuĢtur. En küçük hakaret müthiĢ bir hiddetine 

sebebolmuĢ ve Romalıları harble tehdit etmiĢtir. Bu suretle ordularını harekete getirmeden birçok 

emeline nail olmuĢtur. Bu Hun sıfatiyle, imparatordan baĢlayarak herkesin kendi iradesi ônünde 

eğilmesini ve mesut bir memnunlukla seyretmiĢ olacaktır. ġüphesiz “azameti” ve hiddetiyle çok defa 

kuvvetini duymak ve duyurmak istemiĢtir. Bir defasında Roma menĢeli bir k�tibi yüzünden imparatora 

ders vermesi, her halde kendisi hesabına büyük bir neĢ‟e sebebi olmuĢtur. Theodosios, onun k�tibine 

vaadettiğini vermeliydi: Zira imparatora yalan sôylemek yakıĢmazdı. 
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Tabiatiyle Bizans sarayı Attila‟ya, kendisini diğer barbarlardan farksız saydığını her fırsatta 

bildirmiĢtir. Gôçebe fikir �leminde yaĢadığından kendisini gôğün oğlu tasavvur eden Attila‟yı, bu 

muamele son derece rencide etmiĢtir. Her Ģeyden ônce imparatorun “her nevi olur olmaz insanı” Hun 

elçisi tayin etmesini büyük bir hakaret saymıĢtır. Attila, yalnız konsüllük yapmıĢ, kibar insanlarla 

müzakerelere istekliydi. Bizans sarayı ise, ônceki Hun ve diğer Ġskitya hükümdarlarına dahi herhangi 

bir haberci veya askerin elçi olarak gônderildiğine iĢaret ederek bu hususa riayet etmek istememiĢtir. 

L�kin, Attila fazla ileri gitmemiĢ ve Bizans elçileri Roma Ġmparatorluğu‟nun zengin ve yüksek seviyeli 

vatandaĢlarından bulundukları zaman, hemen güler yüzlü davranmıĢtır. Bôyle zamanlarda Attila 

değiĢiverir, nazikleĢir ve alicenap oluverirdi. Yolculuğun zahmetlerinden onları korumak maksadiyle 

hududa kadar gelenleri karĢılar ve hemen uygun davranıĢlarda bulunur ve onları ihsanlara 

garkerderdi. Attila her ne bahasına olursa olsun, imparatorun kendisini aynı mertebede bir prens 

saymasını temenni etmeyi isterdi. Honoria ile izdivaç tasavvuru da, bu gayeye hizmet ediyordu. Gerçi 

Honoria del�letivle siyasî menfaatlere eriĢmek istemiĢti: Zira Honoria‟nın kocası sıfatiyle Batı 

Ġmparatorluğu‟nu kolayca ele geçirebilirdi. L�kin, bu meselede dinastik sebeplerin de rol oynadığı 

Ģüphesizdir. Vandal Kralı Geizerik‟in büyük oğlu az evvel III. Valentinianus‟un henüz altı yaĢındaki kızı 

Eudokia‟yı niĢanlamıĢtı. O halde neden kendisi de zevce olarak bir Roma prensesi alamasındı? 

Horonia ile izdivacı, bütün dünyaya onun imparatorla aynı derecede bir hükümdar olduğunu 

gôsterecekti. 

Bizanslılar ise tabiatiyle fiilî iktidarlarının azalması nispetinde otoritelerine daha çok ihtimam 

ederlerdi. FakirlemiĢ zenginler gibi, hiç olmazsa gôrünüĢü kurtarmak isterlerdi. BarıĢı elde edebilmek 

maksadiyle Bizans sarayı, Attila‟ya gônderdiği mebl�ğın hizmeti karĢılığı kendisine ôdenen ücret 

olduğunu yayardı. Meselenin garip tarafı da Attila‟nın bu oyuna uyarak imparatorun kendisine 

magister militum unvanını vermesine rıza gôstermesiydi. Bu yüksek Bizans unvanı, Ģüphesiz 

gururunu okĢuyordu. Attila‟nın cüretk�r prestij meselesinden, bôyle Ģeklen imparatorunun memurluğu 

meydana çıkıyordu. Az sonra Priskos, Hun h�kimiyeti altında yaĢayan Pannonia‟da s�kin bir 

Romalıdan, artık Attila‟nın bu Bizans unvanını az gôrdüğünü ve imparatorluk arazisine gôz diktiğini 

duymuĢtu. “Zira mareĢalleri imparatorluk nezdinde kıymetsiz birer kôle oldukları halde, kendisinin 

nazarında Romalıların imparatorlariyle birlikte eĢit hukukta erkekler olduklarını mırıldanarak 

sôylüyordu”. Bu kendini beğenmiĢ adam, ruhunun derinliklerinden konuĢuyordu. 

Jordanes‟in tasvir ettiği Attila siması, en ufak hatlarına kadar, herĢeyi ile bir atlı gôçebe 

hükümdarını gôstermektedir. Bu, Avar Kağanı Bayan veya Gôktürk Kağanı Silzibul gibi bir insandı. 

Jordanes‟ten ôğrendiğimize gôre “azametle dolaĢır, mağrur vücudunun kuvvetini hareketleriyle 

tebarüz ettirmek gayesiyle, gôzlerini sağa sola çevirirdi. Muharebeden hoĢlanmasına rağmen yine de 

ileriyi gôrerek hareket eder ve akliyle birçok gayelerine eriĢirdi. Kendisine yalvaranlara karĢı 

merhametli davranır ve kendine tabi olanlara karĢı lutufk�r hareket ederdi. Kısa boylu, geniĢ omuzlu 

idi. Büyük baĢına nispetle gôzleri ufaktı. Seyrek sakalı artık kırlaĢmıĢtı. Yassı burnu ve biçimiz suratı, 

menĢeinin damgasını üzerinde taĢıyordu”. Tasvir, Attila‟nın mongoloid tipinde Türk ırkından 

olduğunda Ģüphe bırakmamaktadır. �ehresinin yassı burun ve ufak gôzleri yanında, tıknaz boyu ve 
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kısa boynu buna del�let eder. Seyrek sakal ise, Türk ırkına mensup Asya gôçebelerinin (Kırgızlar vs.) 

bariz bir vasfıdır. 

Atlı gôçebenin en çok hoĢlandığı hile idi. Taktiği de buna dayanırdı. Attila, hakikî bir gôçebe 

hükümdar sıfatiyle “haĢinliği yanında kurnaz da olduğundan birçok emellerine aklı sayesinde eriĢirdi 

(Jordanes)”. Priskos, Attila hakkında onun entrikacı Hun düĢüncelerini aydınlatmağa yarayan birçok 

hik�ye nakleder. Attila‟nın, Bizans elçi heyetini zek�siyle geçmiĢ olmasına �deta seviniyoruz. Bizans 

sarayının hayatına karĢı tertibettiği suikastten hiç haberi yokmuĢ gibi hareket etmiĢtir. Vigila adını 

taĢıyan Bizans tercümanının, kendisini iğfala tahsis edilen mebl�ğ ile Ġstanbul‟a dônmesine gôz 

yumar, l�kin Vigila‟ya ve elçilik heyetinin diğer �zalarına, Bizans sarayı ile kendisi arasındaki çekiĢme 

halledilinceye kadar günlük ihtiyaç maddeleri dıĢında Roma esirleri veya diğer barbar kôleleri, at ve 

wdiğer mal alınmalarını yasak eder. Priskos‟un kaydettiğine gôre “barbar bunu, bu altını niçin 

getirdiğine dair yeterli bir izah bulamadığı için, kurnazca bir hesaptan dolayı yapmıĢtı”. Nitekim de 

ôyle oldu. Vigila, para ile tekrar Hunlara dônnce hemen etrafını çevirdiler ve parayı elinden aldılar. 

Kendini müdaafayı tecrübe edince de, Attila bağırdı: “Haydut kôpek seni, kurnazlıkla kendini hüküm 

giymekten kurtaramaz ve layık olduğun cezadan kaçmak için yeter derecede uygun bahaneler 

bulamazsın. Sende, kendine ve adamlarına l�zım olduğundan, hatt� at ve hayvan satın almaya ve 

kôlelerin azad edilmesine lüzûmu olanından fazla para var; halbuki Maximos ile yanıma geldiğin 

zaman bunu menetmiĢtim”. L�kin sonunda yine de, hiddeti sükûnet bularak kendini kurtarmak için 

ôdediği 50 altını almakla yetinmiĢtir. 

Barbarlar ve bilhassa gôçebeler, ilk sırada ganimetle zenginlemekten hoĢlandıklarından 

tabiatiyle Bizanslıları ve Romalıları ellerinden geldiği kadar yüzmüĢ ve emmiĢlerdir. Bizans ve Roma 

yazarları, bu sebeple sık sık barbarların paraya haris olduklarını zikrederler. Attila hakkında da yanı 

tarzda konuĢurlar. Aetius tarafından kendisine hediye edilen k�tibine, imparator Theodosios, Hunlarla 

kendileri arasında barıĢı temin ettiği takdirde zevce olarak zengin bir kız vaadetmiĢ, l�kin arada 

imparator bu kızı baĢka birisine vermiĢti. Tabiatiyle k�tip derhal Attila‟ya Ģik�yette bulunmuĢ ve Attila 

da onun tarafını tutmuĢtur. Attila, sarayında ikamet eden Bizans elçileri vasıtasiyle Bizans 

imparatoruna, katibine bir vaatte bulunduğunu hatırlatmıĢ ve bunu tutmasını, zira imparatorun yalan 

sôylemesinin uygun olmayacağı haberini gôndermiĢti. Priskos‟un kanaatine gôre, “Attila, Ģayet 

Romalılardan çok zengin bir kız alırsa k�tip kendisine yara vaadettiği için bu emri vermiĢti”. Bununla 

beraber Attila, yalnız kendisinin değil adamlarının da menfaatlerini gôzônünde bulundururdu. 

Priskos‟a gôre, “major domus”u olan Onegesios geri dônünceye kadar Attila, kendilerini alıkoymuĢtu. 

Bunu da, Onegesios imparatorun kendisine gônderdiği hediyelerden baĢka elçilerden de daha fazla 

ümit ettiklerini alabilsin diye bôyle yapmıĢtı”. Zengin hediyeler alabileceklerini bildiklerinden Attila‟nın 

elçileri ôyle mühim sebepler zuhur etmeden de Bizans‟ta gôrünürlerdi. 

Ġktidarının doruğunda bulunan Attila‟nın yerinde baĢka birisi olsaydı, muhteĢem libaslar içinde 

gezer ve altın-gümüĢ içinde yüzerdi. L�kin Attila bôyle yapmadı, sadeliği severdi. Elçilik arkadaĢlariyle 

birlikte ilk defa Priskos‟u huzuruna kabul ettiği zaman, Attila alel�de tahta koltukta oturuyordu ve 

ikamet ettiği çadır da herhalde fevkal�de bir Ģey değildi. Hiçbir tarafta ihtiĢamdan eser yoktu. 
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Kendisine, baĢkentinde l�yikiyle iĢlenmiĢ ahĢap bir saray yaptırdığı hakikattı. L�kin bu ĢaĢaalı muhitte 

hükümdar Attila herhangi adî bir Hun kadar sade yaĢardı. Misafirlerine gümüĢ tabaklar içinde çok 

çeĢitli yemekleri ikram ettiği halde, kendisi tahta bir tabak içinde sadece et yemeğiyle yetinmiĢtir. 

Priskos, Attila‟nın diğer hususlarda ôlçülü olduğunu itiraf eder. Misafirlerin ônüne çok miktarda altın ve 

gümüĢ kadehler koymuĢlar. Attila ise tahta bir kupa kullanmıĢtır. Giyimi de tamamen sade imiĢ ve 

ancak temizliğiyle dikkati çekermiĢ. Ne kılıç kayıĢı ne de barbar biçimindeki çarığının bağı ve hatt� 

atının gemi, diğer “Ġskitlerin” ki gibi altın, kıymetli taĢlar ve kıymetli eĢya ile alabildiğine süslenmiĢti. 

Bu aĢırı sadeliğini Attila‟nın en belirgin hatlarından saymamız gerekir. Hun hükümdarlarından 

selefi Oktar, günün birinde pek fazla yemiĢ ve bu sebeple vefat etmiĢti. Büyük kardeĢi ve kısa bir 

zaman süren hükümdar ortağı Bleda, bütün emarelere gôre neĢeli bir adamdı, hayatın rahat ve keyifli 

taraflarını ve gülmeyi severdi. Devlet idaresini daha ziyade bir yük tel�kki etmiĢtir. Her halde küçük 

kardeĢini ortak hükümdar olarak yanına almasında bu da etkili olmuĢtu. Bir defasında, Hun esirleri 

arasında bir de deli vardı. Zerkon adını taĢıyan bu Ģahıs aslen Mağribî idi. saraya gôtürdüler; Attila 

bunun gôrünce hemen nefretle sırtını çevirmiĢ. Bleda ise aksine konuĢma tarzını ve aksak 

yürüyüĢünü gülünç bularak yanında alakoymuĢtur. Her ne kadar Bleda bu adamı okĢamıĢ ve gittiği 

her yere beraberinde gôtürmüĢse de günün birinde deli firar etmiĢtir. Deliyi bularak tekrar huzuruna 

getirdikleri zaman, Bleda, firarının sebebini soruĢturmağa baĢlamıĢ ve aldığı cevap, hükümdarın 

kahkahalar atmasına sebep olmuĢtu: Zerkon kadın istiyordu. Bleda derhal, kraliçenin saray kadınları 

arasından birini bulmuĢ ve bu seçim de deliyi tatmin etmiĢ olacaktı. Bleda‟nın ôlümünden sonra Attila, 

bundan kurtulmak için acele etmiĢ ve Zerkon‟u Aetius‟a gôndermiĢ ve o da eski efendisi Bizans 

kumandanı Aspar‟a iade etmiĢtir. Bu hadise, iki kardeĢ hükümdarı biribirinden ayıran ruhî tezadı pek 

iyi gôstermektedir. Attila‟nın hiçbir zaman gülümsediğini gôrmek mümkün değildi; ziyafette bile 

mahzun mahzun otururdu. Ozanlarının kendi zaferleri hakkında naklettikleri türküleri her halde, vakur 

bir memnuniyetle dinlemiĢ olacaktır. Bu esnada gôzü dalmıĢ ve neĢelenmemiĢtir. Kaçık “bir Ġskit” 

m�n�sız sôzleriyle misafirler arasında umumî bir neĢ‟e yarattığı sırada, Attila‟nın çehresi 

tebessümden mahrum ve asık bulunuyordu. Ancak en küçük oğlu Ġrnek kapıyı açarak içeri girdiği 

zaman, bir an için birden yüzü açılmıĢtır... 

SavaĢçı Arap kabilelerine Muhammed din bahĢetmiĢti; Muhammed, bir Ģahısta peygamber ve 

asker vasıflarını birleĢtirmiĢti. Gôçebe hükümdarlar da “gôğün iradesiyle” hüküm sürer ve arz üzerinde 

fütuhatta bulunurlar: kalplerinde “gôğün oğullarının” alevli ateĢi yanmaktadır. Kılıcını il�hî bir ilhamın 

idare ettiğini ve kozmik kudretlerin kendisini kavimler üzerine yükselttiğini Attila‟dan daha çok 

hisseden yoktu. Mahzun sadeliği belki de buradan geliyordu. Ġl�hî kudretler tarafından seçilmiĢ 

olmanın verdiği ağırlık, omuzlarını eziyordu. ĠĢte bôylece, titreyerek birçok katlı semada ruhların ve 

il�hların kendisi safında muharebe ettiklerini düĢünürdü. Fakat onun için ne kadar vuruĢacaklardı? 

Sôzlerini daima duyabiliyor mu idi? Sihir kuvveti azalmamıĢ mı idi? Bunu kendisine kim sôyleyebilirdi? 

Bu sebeplerle Attila, k�hinlerden ayrı kalamazdı. Sayısız insanın efendisi olan Attila, batı itikatların 

esiri idi. Büyük kağanlar hep bôyle idiler. 13 asırda Rubruck‟un yazdığına gôre Moğollar k�hinlerin ve 

Ģamanların sôylediklerini tereddüt etmeden yerine getirirlerdi ve kağanları rahipleri idare ederlerdi. 
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Attila‟yı da rahipler sarmıĢlardı. Altay Türklerinde olduğu gibi, Avrupa Hunlarının da rahibini 

“kam” diye adlandırmalarından, sihirle ve Ģamanlıkla da uğraĢtıklarının düĢünebiliriz. Attila, 

kehanetlerine müracaat etmeden bir adım bile atmazdı. Bir defasında k�hinler kendisine soyunun 

dağılacağını, fakat en küçük oğlu Ġrnek‟te parıldayan ıĢık etrafında tekrar yükseleceği kehanetinde 

bulunmuĢladı. Tahtının varisi en büyük oğlu Ellak bulunmasına rağmen, bu zamandan itibaren Ġrnek‟i 

ĢımartmıĢtı. Bu hareket imparatorluğa büyük zararlar doğuracaktı. Veliath gereken otoriteyi temin 

edemedi; bunun neticesi olarak, Attila ôlür ôlmez büyük kargaĢalıklar zuhur etti ve imparatorluk kıyam 

eden kavimlerin muharebeleri sırasında tarihe gômüldü. Mauriacum (hatalı olarak Catalaunum 

kullanılır) muharebesi değer Attila bu derece batıl itikatlara bağlanmasaydı baĢka türlü 

neticelenecekti. L�kin k�hinleri kendisine mağlûbiyetini haber vermiĢlerdi ve bu kehanetin tesiri 

altında Attila, hücuma geçecek yerde ve  ilk sırada kendi hayatının emniyet altına alınmasına ônem 

vermiĢti. Batıl itikatları onu zayıflatmıĢtı. Yine batıl itikatları dolayısiyle, Roma‟nın fethinden de 

vazgeçmiĢti. Jordanes, “Roma‟ya hücum etmeyi düĢündüğü bir sırada, tarihçi Priskos‟un bildirdiğine 

gôre, adamları onu alakoymuĢlardır. DüĢmanı bulundukları Ģehrin menfaatini düĢündüklerinden değil 

fakat krallarının sonundan Ģüphe ettiklerinden bunu yaptılar” diye yazar. Roma‟ya el uzattıktan sonra 

ôlen Batı Gotları kralı Alarik‟in misalini hatırlatmıĢlardı. Attila, ruhunda bir daha sarsıldı ve Roma‟ya 

karĢı harekete cesaret edemedi Ordusunda s�ri hastalıklar çıktığı bir sırada, papanın idaresinde 

tantanalı bir Roma elçi heyeti ordug�hında gôrünerek kendisinden niyazda bulununca, müthiĢ 

tehditler savurmasına rağmen, fazla tereddüt etmeden geri dôndü. En büyük emelinin gerçekleĢeceği 

muhtemel gôründüğü bir anda, ansızın duraklamıĢtı. Caput mundi (dünyanın merkezi) olan Altın ġehir 

Roma‟yı, kolaylıkla iĢg�l edebilecekti, l�kin yine de bunu yapmadı ve Alarik‟in akibetini düĢünerek 

sel�meti kaçmakta aradı. 

Hunlar Don ırmağını geçtiklerinden beri, Eurasia atlı gôçebelerinden olmayan kavimler üzerinde 

yerleĢmiĢlerdi. Gerçi, gôçebe kültürünün bir vatan saydığı istep mıntakası, yukarı tarafa doğru, Tuna 

boyundan Moravia ırmağı havzasına kadar da uzanırsa da, bu en batıdaki istep uzantılarında bu 

zamanlarda artık gôçebeler değil, fakat yerleĢik bir hayata intibak eden kavimler yaĢarlar. Artık Gotlar 

gôçebe sayılamıyacakları gibi Ren nehri cihetinde, batıda ikamet eden Cermen kavimleri hele hiç 

değillerdi. Yeni fatihler, büyük atlı gôçebe kavimleri kütlesiyle, bilhassa arada kalan Sarmat-Yazıg 

guruplariyle, ancak Tuna-Tisa ırmakları boyundaki ovada buluĢurlar. Kararg�hlarını henüz bir istep 

sahası olan Tisa ırmağı boyunda kurmuĢlardır. Halbuki imparatorluğun hudutları kuzey ve batı 

taraflarında, orman mıntakasının derinliklerine kadar dalmaktadır. Buna karĢılık Hun birliği‟de, yalnız 

gôçebe kavimlerden oluĢmamakta, aksine �zaları arasında birçok baĢka hayat tarzına ve baĢka 

kültüre mensup Cermenler de bulunmaktadır. Hunlar ôzellikle Doğu Gotlariyle sıkı münasebetlere 

giriĢmiĢlerdir. Bunların hükümdarları Attila‟nın sarayiyle temas halinde idiler ve aralarında birçokları ve 

mesel� bu türden Gepid Kralı Ardarik, yahut Doğu Got Kralı Valamir, Hun hükümdarının en sırdaĢ 

danıĢmanlarındandılar; Skir Hükümdarı Edeko ise Attila‟nın o derece güvenini kazanmıĢtı ki Bizans‟ta 

Attila‟nın elçiliğini yapar ve sıra kendisine geldiğinde efendisinin sarayı ônünde nôbet tutardı. 

Mağlûbu yok etme derecesinde yere semiyerek t�li ortağı yapmak icabettiği, eski bir atlı gôçebe 
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devlet anlayıĢıydı. Hunlar da bôyle düĢünmüĢlerdir. Bu h�dise “hile ile” mağlûbedilen Gotların, 

Skirlerin ve Gepidlerin Hun h�kimiyetiyle barıĢarak Attila‟yı kendi hükümdarları ve en yüksek efendileri 

saymalarını sağlamıĢtır. Attila‟yı “atacık” (Gotça atta “ata” kelimesiyle -ila küçültme ekinden) 

adlandırmaları bu keyfiyete çok uygun düĢmüĢtür. Birlikte yaĢamanın bir neticesi olarak Hun, bir 

Cermen adını ve bir Cermen de Hun adını memnuniyetle almaktadır. Jordanes‟in kendisi ve bu 

h�diseye temas eder. “Kavimler çok defa isimlerini �detlere uyarak alırlar; nitekim Romalılar 

Makedonyalıların, Grekler Romalıların, Sarmatlar Cermenlerin, Gotlar ise ekseriya Hunların isimlerini 

mübadele suretiyle alırlar”. Rua (Ruga, Rugila) adı Cermen menĢeinden olduğu gibi Attila‟nın bir 

akrabasını da Laudaricus diye adlandırıyorlar ve bu, Gotça Laudareiks‟e karĢılıktır. Doğu Gotlarında 

ise ôyle isimlere rastlanır ki bunlar Hun h�kimiyeti tesirini hatırlatmaktadır. Bir Doğu Got kraliyle bir 

ġveb hükümdarını Hunimund diye adlandırıyorlar. Bir Skir hükümdarı da Hunvulf adını taĢıyordu. 

Fakat muhafaza edilen Hun isimlerinden çoğu Türk aslından olan Hun diline mensuptur ve mesel� 

birkaçını zikredecek olursak Arıkan, Muncuk, Ġrnek, Dengizik, Aybars, Karaton bu nevidendir. Bu 

h�dise, Fatih Hunların kesif Cermen muhitinde dahi Hun vasıflarını kaybetmediklerine iĢaret 

etmektedir. Bütün al�metlere bakarak hükmedilecek olursa, yalnız devlet hayatında değil içtimaî ve 

kültürel sahada da kat‟i sôz Hunlarındı. ġu, esaretle barbarlığa dônen Viminaciumlu tüccar, Cermen 

adetlerini değil, l�kin h�kim unsur olan Hunların atlı gôçebe �detlerini kendine ôrnek olarak seçmiĢti. 

Güzel elbiseler giymiĢ ve eski gôçebe �detlerine uyarak çepeçevre baĢını tıraĢ ettirmiĢti. Hayet, 

sayıca Ģüphesiz üstün bulunan Cermenlerin an‟anesi h�kim bulunsaydı, tabiatiyle bu tarzda hareket 

etmiyecekti. 

Hunların CermenleĢmesinden ziyade aksine Cermenler atlı gôçebe kültüründen birçok Ģey 

aktarmıĢlardır. Bu Hun tesirlerine maruz bulunanlar Doğu Cermenleri ve ilk sırada Doğu Gotlarıydılar. 

Doğu Cermenlerinin son muhaceret dalgasını teĢkil eden Gotlar, M.S. 250 sıralarında Pontus ve 

aĢağı Tuna sahalarına sokulmuĢlar ve Ġranî Sarmatların (Alanların) h�kimiyetine nihayet vermiĢlerdi. 

Sarmat-Yazıgların elinde sadece Tuna-Tisa boyundaki istep kalmıĢtır. Fatihler çok çabuk Ġranî istep 

kültürü tesiri altında kalırlar; bu kültür Ġskit ve Sarmatların elinde, Grek ve Ġran tesiri altında oldukça 

yüksek bir seviyeye eriĢmiĢti. Gotlar, istep atlı hayatiyle tanıĢırlar ve gôçebelerin devlet teĢkili sanatını 

kendilerine maleder, renk tesirine (polychrom) çabalayan kıymetli taĢ ve cam oturtmalariyle yapılan 

maden iĢçiliğini alır ve yayarlar ki bu sanat, daha sonra Kavimler Gôçü devrinde, barbar üslûbu 

namiyle Batı‟dan her tarafta yayılmıĢtır. Bu tesirin izlerine mitolojide dahi rastlarız. Cermenler kafatası 

Ģeklinin değiĢtirilmesi adetini dahi Ġranî gôçebelerden ôğrenirler. �zellikle Tuna-Tisa ırmakları 

arasında s�kin Sarmat-Yazıgların rolleri gôze çarpmaktadır. KomĢuları Quadları atlı hayatına 

alıĢtırırlar ve bunun sonunda �detleri ve sil�hları bakımından tamamen birbirilerine benzerler 

(Ammianus). Bu sebeple Alanların eserlerini Gotlarınkinden ayırmak oldukça güçtür. 

Hun arkeoloji malzemesinin tanınması bugün artık güç bir iĢ değildir. Hunlar Moğolistan‟dan 

aldıkları malzemeyi Batı isteplerinde sür‟atle terketmiĢlerdir. Don ırmağı boyunda gôründükleri zaman, 

Uzak Doğu‟ya mahsus aslî malzemeleri oldukça azdır. Türkistan bozkırlarında uzun bir zaman 

yaĢamalarının tabiî bir neticesi olarak bu havalinin kültürünü kendilerine maletmiĢlerdi. Batı Türkistan 
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ile Pontus medeniyeti arasında ise ayrılık yoktur. Hunlar, �inlilerinki ile yakınlık arzeden ve kuvvetli bir 

Uzak Doğu vasfını taĢıyan Sol oriantasyon tarzını, Batı isteplerinde daha Ġsa‟nın doğuĢundan ônce 

Ġranî atlı gôçebeler arasında teĢekkül eden Sağ oriantasyonu ile Türkistan‟da mübadele etmiĢlerdir. 

Ayni veçhile, Ġranîlerin en karakteristik mitoloji siması olan harp il�hını da, kılıç kültü ile birlikte kabul 

etmiĢlerdir. Hun kültürü sonraki Alan kültür geliĢmesine bağlanıyor, fakat tabiatiyle sonraki Gôktürk 

Devri‟ni ayırdeden bazı yenilikleri de ihtiva etmektedir (Mesel� ôlüyü yakma �deti bu nevidendir). Hun 

kültürünün bu Pontus-Türkistan karıĢması, Hun mezarlarında ele geçirilen eĢyanın Got mezarlarında 

ve bunun aksine Got mezarlarında rastlanan eĢyanın da niçin Hun mezarlarında bulunduğunu bize 

anlatabilir. Aralarında mevcut bütün farklara rağmen, Gotlar ve Hunlar bu kültür benzerliğinden dolayı 

kendilerini kardeĢ hissetmiĢ olacaklardır. 

Bu medeni sinkretizmin meydana gelmesinde Romanizmin de payı vardır. Hun Ġmparatorluğu, 

433‟de Aetius‟tan Ponnonia‟yı, yeni Tisa Hun baĢkararg�hınının en yakınlarında bulunan, Roma‟nın 

hudut eyaletlerini ele geçirmiĢti. Bu suretle Pannonia, Hun Ġmparatorluğu kadrosu içinde de mühim bir 

yer iĢg�l edebilmiĢ ve L�tin medeniyeti eserlerini barbarlara intikal ettirmiĢtir. Bu eyalet barıĢ yoluyla 

ve ittifakımsı bir yoldan Hunların eline geçtiğinden, buradaki Roma sakinlerinin fena bir akibetten 

çekinmesine gerek kalmamıĢtır. Bôylece, çeĢitli barbar istil�larının kôtülüklerine katlanmıĢ bulunan 

kimseler, bu defa yerlerinde kalmıĢlar, hatta aralarında birçokları Roma dostu-Hun hükümdarlarından 

hizmetlerini esirgememiĢlerdir. Bununla beraber Drava ırmağının kuzey ve güney cihetlerinde 

Romanizm baĢka baĢka Ģartlar altında bulunmuĢtur. Bugün Tuna‟nın batısında bulunan eyaletlerde, 

380 yılından sonra barbar unsuru gittikçe çoğaldığı, L�tin unsuru azaldığı halde, Drava ve Sava 

ırmakları arası, Hun istil�sına kadar Roma vasfını muhafaza etmiĢtir. Günün birinde, Skir hükümdarı 

Edeko ile birlikte Attila‟nın elçisi sıfatiyle Ġstanbul‟da gôrünen Orestes de bu havaliden neĢet etmiĢti. 

Fakat, bunun dıĢında L�tince konuĢan diğer kimselerin de Hun sarayında tir mevki iĢg�l etmeye 

muvaffak oldukları farzedilebilir. Priskos‟a kıymetli istihbaratiyle hizmet eden Konstantiolas da 

“Attila‟ya bağlı Pannonia‟dan neĢet eden bu nevi kimselerden” biri olacaktır. Attila‟nın 

imparatorluğunda ve hatt� sarayında, Cermenlerin dıĢında L�tinleri de buluyoruz. Eserinin bir yerinde 

Priskos Ģu satırları yazar: “Ġskitler (Priskos umumiyetle Kuzey kavilerine bu ismi verir) karıĢık 

kavimlerden oluĢmuĢtur. Kendileri barbar dillerini, yani Gotça veya Hunca (Gepidler de Hunca 

konuĢurlardı) konuĢurlar, hatt� bunun dıĢında Romalılarla sıkı münasebetlerde bulunanlar, L�tince de 

konuĢurlar; l�kin aralarında Yunancayı kolayca konuĢan biri yoktur”. Bu kendiliğinden anlaĢılır, zira 

Pannonia bir L�tin-Roma eyaletidir. 

Hunları, daha Uldin zamanından itibaren baĢlayarak Batı Roma Ġmparatorluğu‟na bağlayan 

derin ve devamlı dostluk münasebetleri de L�tin kültür tesirlerini kolaylaĢtırmıĢtır. Attila ve Bleda 

lüzumlu ve kançılarlık hizmetlerinde tecrübe sahibi kimseleri, Ravenna‟dan temin ederdi. Hun 

sarayının zaman zaman Ravenna‟ya ve Bizans‟a gônderdiği mektupları, Ģüphesiz bunlar kaleme 

alırlardı. Konstantius adında iki katibini tanıyoruz. Bunlardan birisi, Batı Galya‟dan Hunlara gelmiĢti; 

l�kin bir hiyanet suçlaması altında kalarak Attila ve Bleda kendisini kazığa oturtmuĢtur (445‟ten ônce). 

Diğeri Ġtalya menĢeli olup Attila‟ya 445 ve 448 yılları arasında Aetius tarafından gônderilmiĢtir. 
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Tabiatiyle tüccarlar da birçok medeni eĢyanın aracılığında etkili olmuĢlardır. Muazzam sahalara 

yayılmıĢ blunan Hun Ġmparatorluğu, kuzeyi güneye ve doğuyu batıya bağlamıĢtı. Ġmparatorluğun 

teĢkil�tı, ticarî malların imparatorluğun bir baĢından ôbür baĢına engellere uğramadan akmasını temin 

etmiĢtir. Ġmparatorluğun en doğu ucundaki �za devleti, Aral gôlünün doğu sahilinden tamamiyle �in‟e 

kadar kervanlarını gônderirdi. Aynı Ģekilde Hunlarla Roma Ġmparatorluğu arasında da, muazzam bir 

ticarî münasebeti farzetmemiz gerekiyor. Attila, her ne kadar devamlı harp halinde bulunmuĢsa da, 

Bizanslılarla dahi ticarî münasebetlerini kesmemiĢti. 434 yılı barıĢ anlaĢması akdedilirken Bizans‟tan, 

Roma tüccarlarının faydalandıkları hakları kendi tüccarları için de aynen istiyordu. Bu ticaretin baĢlıca 

hareket noktası, bugünkü Silezya‟nın Moravia vadisi idi. Tuna boyundaki Ģehirlerde ve bilhassa 

Viminacium‟da pazarlar kurarlardı. 

Roma kültürünün yayıcıları arasında, Ġsa dininin müjdecileri ilk sırada gelirler; zira, bu zamanda 

artık Hıristiyanlık meselesi tamamiyle Romanizmin kaderine bağlanmıĢ bulunmaktaydı. Remesianalı 

piskopos Nicetas‟ın “Ġskitler ve Getler” arasındaki faaliyetini ôvdüğü bir sırada Nolalı Paulinus, bu t�li 

ortaklığını güzel Ģiirinde ifade etmiĢtir. Burada her halde Ġskitlerden Hunları kastetmiĢ olacaktır. 

(Dünyanın sessiz bir kısmında, senin sayende barbarlar Ġsa‟yı Roma saziyle terennüm etmesini 

uslu bir surette .........) (Car. 17.Anno 398). 

Hunların HristiyanlaĢması Tuna boyundaki piskoposluk Ģehirlerinde cereyan etmiĢtir. Bu hususu 

iki vak‟adan ôğreniyoruz. Kôstence ve bütün Scythia eyaleti piskoposu, keĢiĢlik bilgilerine vakıf ve 

aziz hayatı yaĢayan Theotimus (393-430 sıralarında), “Tuna civarında ikamet eden Hunlar arasında” 

o kadar büyük bir otorite temin etmiĢti ki “kendisini Romalıların arz üzerine inen il�hı sayarlardı”. 

AĢağı Tuna boyundaki bu din neĢri hareketi ôyle anlaĢılıyor ki çok semereli olmuĢtur; zira 403‟de 

yazılan bir mektubunda St. Jeromos, heyecanlanarak “Hunlar mezamiri ôğreniyorlar” diye yazar. 

Diğer bir kilise yazarı Theodoretos‟a gôre “Tuna nehri boyunda çadırlarını kuran Ġskit gôçebeleri, 

kurtuluĢa susamıĢlardır” diyor. Bunun üzerine Johannes Chrysostomos her halde daha Ġstanbul 

Patrikliği‟nin ilk s�kin (398-403) yıllarında, uygun din yayıcılar temin eder. Margum Piskoposu da 

Tuna‟yı geçer ve Hunlar arasında dine d�vet denemelerinde bulunur. L�kin barbarlar kendisini 

hırsızlıkla itham ederek hayatına son verirler. Bu din değiĢtirme iĢleminin neticelerini gôrerek Orosius 

artık, barbarların Mesih taraftarlarının sayısını arttırmak maksadiyle Roma hudutlarına sokulduklarını 

düĢünmeye baĢlamıĢtı. HıristiyanlaĢan kavimler arasında Hunları da sayar. Ortodoks Hıristiyanlar 

dıĢında Arianus kilisesi tesirlerini de hesaba katmamız gerekir. Panonia sakinleri arasında, galiba 

Arianus mezhebinden olanları da vardı; gerçekten Pannonia bir aralık arianizmin baĢlıca yuvası idi. 

Hun h�kimiyeti altına giren Gotlar da bu mezhebi kabul etmiĢlerdir. 

Bu çeĢitli medeniyet ve çok çeĢitli kavimlerin tesiri, Hunları gôçebe ananelerinden tamamiyle 

ayıramamıĢtı. Hakikî fatihler sıfatiyle bütün mağlûp kavimlerin ortaya koydukları medenî varlıklar 

üzerinde bir iddiada bulunmuĢlardır. Attila‟nın “saray nazırı” One Gesios‟a, Sirmiumlu bir esir hamamı 

inĢa etmiĢ ve bunun taĢını Pannonia‟dan nakletmiĢlerdi. Belki de Attila‟nın Ģaheser ahĢap sarayını da, 
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Cermen esirleri bina etmiĢlerdi. Ġsteplerin mahrumiyetlere alıĢkın evl�tları, çabucak rahata ve 

“medeniyetin” lûtuflarına intibak etmiĢlerdir. Masalarında ağır Sirmium Ģarabı gôrülür ve etle, çiftçi 

kavimlerin gıpta ile baktıkları ekmeği yerler. Mesel� Bulgarlar yahut Selefleri arasında birçoklarının 

�in hudut mıntıkasında vuku bulduğu üzere zamanla hüviyet değiĢtirmeleri mümkündü. Belki de bir 

zaman sonra, RomalılaĢır veya CermenleĢirlerdi. L�kin h�kimiyetleri fazla sürmedi ve gôçebe 

ananelerinden ayrılmadan ônce, tarih sahnesinden çekildiler. 
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Büyük Hun Hükümdarı Atilla / Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu [s.902-920] 

Ġstanbul �niversitesi Edebiyat Fakültesi / Türkiye 

Rua‟nın Romalılarla barıĢ gôrüĢmesi yapmaya hazırlandığı bir sırada vefat etmesi üzerine, Hun 

yônetimini Attila ve Bleda üstlendiler.1 Türk devlet teĢkil�tında daima büyük kardeĢin tahta çıkması 

kesin olmayıp, Ģehzadeler arasında en liyakatlisinin baĢa geçmesi geleneği var olmasına rağmen,2 

Bleda Hun hükümdarı olmuĢtur. Fakat üstün kabiliyetlerinden dolayı bütün iĢleri Attila yürütmüĢtür.3 

Rua zamanında baĢlayan Doğu Roma ile barıĢ gôrüĢmeleri, onun ôlümü üzerine Attila 

tarafından neticelendirilmiĢtir. Attila, derhal yola çıkarak Ġllyria‟da, (Arnavutluk ve Dalmaçya sahası) 

Morava ile Tuna‟nın birleĢtiği yerde, Tuna‟nın diğer kıyısına tanzim edilmiĢ olan Constantia surları 

karĢısında kurulmuĢ olan Margus (Bugünkü Orasje-Dobruca) Ģehrinde, bütün halkın gôzleri ônünde at 

üzerinde olduğu halde isteklerini elçi Plinthas baĢkanlığındaki Doğu Roma heyetine barıĢ Ģartları 

olarak kabul ettirdi (434).4 

Tarihte Margus barıĢı olarak bilinen antlaĢmanın maddeleri Ģunlardır: 

1- Esir edilmiĢ Romalılarla ve daha ônce Roma‟ya kaçmıĢ olan bir çokları ile birlikte, Hunlardan 

kaçacak olanlar Roma hududuna kabul edilmeyecekler. 

2- Romalı mülteciler ve esir alınmıĢ olanların her biri için 8 altın kurtarma ücreti ôdenecek. 

Ancak bu fidyeyi verdikden sonra esirler geri dônebilecekler. 

3- Romalılar Hunların h�kimiyeti altında olan kabilelerle ortaklık yapmayacaklar. 

4- Ticaret yapmak için eĢit Ģartlar içinde biraraya gelinecek. 

5- Romalılar ve Hunlar emniyet içerisinde olacaklar. 

6- Yapılan antlaĢma devamlı olacak ve bu antlaĢmaya riayet edilecek. 

7- Romalılar tarafından Hun kralına daha ônce 300 altın libre ôdenen vergi yerine 700 altın libre 

ôdenecek.5 

AntlaĢma atalardan kalma bir yemin ve dini merasim ile pekiĢtirildi.6 Bunun üzerine Doğu Roma 

iktidarı kendilerine kaçan Hunları iade etti. Attila bunlar içerisinde bulunan Hun kral soyundan Mama 

ve Atakam‟ı, Trakya‟da bir kale olan Carsus (Bulgaristan‟da Hırsova)‟da  halkın gôzü ônünde idam 

ettirdi.7 

Bu antlaĢmanın yapılmasından sonra Hunların hareketleri hakkında Roma kaynaklarında hiçbir 

bilgi bulunmamaktadır. Büyük ihtimalle bu zaman içerisinde Kuzey ve Doğu Avrupa‟da yerleĢmiĢ olan 

çeĢitli kavim ve kabileler üzerinde h�kimiyet tesis edilmiĢ birçok fetihler olmuĢtur. Bu tarihte, bütün 

tarihî kaynaklar son derece belirsiz olduğu için, Bleda ve Attila tarafından yônetilen imparatorluğun 
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tam büyüklüğü ve gücü hakkında birĢey sôylemek de oldukça zordur.8 

Hun Ġmparatorluğu‟nun merkezi Ģimdiki Orta Tuna bôlgesindedir. Bununla birlikte bu alanda Hun 

nüfusunun küçük bir kısmı bulunur. Tuna‟nın batısında Pannonia‟daki Ostrogotlar ve Tuna‟nın 

doğusuna yerleĢmiĢ olan Gepidler gibi Germen menĢeli insanlar h�l� nüfusun ônemli bir kısmını 

oluĢturmaktadır. Ostrogotlar ve Gepidlerin Hun h�kimiyetinde bulunmalarına rağmen, kendi krallarını 

seçmelerine izin verilmiĢti. Bunlar içiĢlerinde serbest olmakla birlikte dıĢ iliĢkilerde Hunlara tabi idiler. 

Belirli bir vergi ile birlikte Hun ordusuna asker gôndermek mecburiyetindeydiler.9 Ayrıca bu zaman 

içerisinde, Ģimdi Almanya olarak bildiğimiz yerde yerleĢmiĢ olan çeĢitli kavimler üzerindeki Hun 

baskısı da sağlamlaĢtırılmıĢtır. Alaman, Burgund ve Ripuar Frankları gibi, Ren nehri üzerinde veya 

yakınında yaĢayan Germen insanlar Hun h�kimiyeti altına alınmıĢtır. Thüring ve Saksonlar da Hun 

gücü karĢısında boyun eğmek zorunda kaldılar. Bu sayede Hun h�kimiyeti Kuzey ve Baltık 

denizlerine kadar geniĢlemiĢtir.10 

Hun Ġmparatorluğu‟nun geniĢlemesi aynı zamanda Avrupa‟dan Ġngiltere adalarına gelen Anglo-

Saksonlar ve Jütlerin gôçü ile de biraz bağlantılıdır. Bu arada Macaristan‟da ve Güney Rusya 

steplerinde yerleĢmiĢ olan çeĢitli Türk boyları da h�kimiyet altına alınmıĢtır. 435 yılında Güney 

Rusya‟daki Hun soyundan olan Sorosguslar Attila tarafından mağlûp edilmiĢlerdir.11 Ayrıca 

Agaçerilerde Hun h�kimiyetini tanımıĢlardır.12 Rusya‟da büyük steplerin kuzeyinde ormanlık bôlgeye 

yerleĢmiĢ olan Slav ve Fin menĢeli kabileler de kayıtsız Ģartsız Hunlara teslim olmuĢlardır. Hun 

sınırlarının Don nehrinin doğusuna kadar geniĢlemesi de bu durumu gôstermektedir.13 Bu sırada 

Attila Ġranlılara karĢı bir sefer için bu bôlgeyi kullanmayı düĢünüyordu.14 Sogdiana bôlgesi ise Avrupa 

Hunları ile �in Ġmparatorluğu arasında bir bağlantı vazifesi gôrmüĢtür. Nitekim Hunlardan �inlilere 

giden birkaç elçilik heyetinin hareket üssü burası olmuĢtur.15 

Ayrıca Batı Roma ile, Rua zamanında izlenen politikalar Attila zamanında da devam etmiĢtir. 

434/435 yıllarında Aetius, Roma‟da bulunan Hun elçilerine Valeria ve Pannonia Prima (bugünkü 

Macaristan Tuna ôtesi) bôlgelerini bıraktı. Bunun yanında oğlu Carpilio‟u da Hun sarayına rehine 

olarak gônderdi. Bunun en büyük sebebi ise verilen sôzlerden dônülmesine mani olmaktı.16 Attila ile 

iyi iliĢkilerine devam eden Aetius,17 Galler bôlgesinin barbar kabilelerden temizlenmesi için çaba 

sarfetmeye devam etti. 435 yılında Ren nehrini geçerek Roma Ġmparatorluğu topraklarına girmeyi ve 

Burgund beyi olmayı baĢaramayınca tekrar Hunların yanına dôndü. Hunların yardımını temin ederek, 

Burgundları, kralları Gendicharius (Gundaher, Gunther)‟la beraber son ferdine kadar katletti.18 

Yardıma gelen Hun ordusunun baĢında Attila‟nın amcası Oktar bulunuyordu. Nitekim bu müthiĢ 

mücadele Germen kavimlerinin kafalarında silinmeyecek izler bıraktı. Bunun etrafında bir çok 

destanlar meydana geldi.19 

Hunlar, Galya bôlgesinin ikinci askerî komutanı olan pagan Litorius‟un Vizigotlarla yaptığı 

mücadeleye de yardımcı kuvvetler gônderdiler. 437 yılında Litorius, atlı olan yardımcı Hun birliklerinin 

büyük desteği ile Vizigot kralı I. Theodorik‟in kuĢatma çemberini yardı ve Narbonne Ģehrini kurtardı. 

438 yılında ise, Vizigotları bir dizi baĢarılı savaĢla baĢkentleri Tolusa/Toulouse‟a kadar geri sürdüler. 
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Fakat 439 yılında Hunların büyük sayıda geri dônmeleri ve Gal-Roma ordusunun dağılması sonucu 

Vizigotlar bu zor durumdan kurtulmuĢ oldu.20 

Aetius, Batı Roma Ġmparatorluğu içerisinde Hunların yardımı olmadan ne makam elde 

edebiliyor, ne de iktidarı elinde tutabiliyordu. Aetius‟u devirmek için harekete geçen Augusta, eski 

düĢmanları Vizigotlarla ittifak yapmaya hazırlandı. Aetius‟a karĢı harekete geçebilmek için Afrika 

Ģehirlerini baĢarıyla savunmuĢ birliklerini geri çekti. Bunun sonucunda karĢısında bir kuvvet kalmayan 

Vandallar Afrika‟ya hakim oldular.21 439 yılında Kartaca düĢtükden sonra Doğu ve Batı Roma‟nın 

birleĢik orduları Vandalları artık yenemedi.22 Augusta‟nın birlikleri ise Hunlar karĢısında yok olmaktan 

kurtulamadılar. Galya‟nın temizlenmesi ve elde tutulması gayesini güden Aetius ise, Ġtalya‟ya daimi 

dônüĢ tarihî olan 441 yılına kadar batıda kazandığı baĢarılar karĢısında Hunlara Tuna bôlgesini 

terketmek zorunda kaldı. Hunlar neredeyse Roma‟nın sınır komĢuları oluyordu. 425 yılından beri 

Hunların askerî gücüne bağlı olan Batı Roma politikası sayesinde Hunlar para, yer, ganimet ve 

tecrübe kazandılar ve sadece savaĢ sanatları değil, politika sanatlarındaki ustalıklarını da gôzler 

ônüne serdiler.23 

Rua‟nın ôlümünden sonra kardeĢi Muncuk‟un24 oğlu Bleda Hun tahtına çıktıysa da, Doğu ve 

Tuna‟nın prensi olan genç kardeĢi Attila devletin esas iĢlerini yürütmekte idi. Nitekim Bleda‟nın 10 

yıllık hükümdarlık zamanı, tarihî kaynaklarda hemen hemen hiçbir iz bırakmadan silinip gitti. Bleda,25 

Rua‟nın ordusunda Tisa‟da kaldı ve hükümdarlık dôneminde de büyük bir ihtimalle onun yeniden 

yapılanması için uğraĢtı.26 Attila‟nın ordusu ise 454-464 yılları arasında bugünkü BükreĢ-PloieĢti 

arasındaki bir bôlgede bulunuyordu. Buzau nehri boyunca yanyana bulunan Hunlara ait kalıntılardan, 

Attila‟nın ordusunun Buzau bôlgesinde olduğu, çünkü oradan Doğu Ġmparatorluğu‟ndan Hunların 

yanına, Scythia Minor (Dobruca) üzerinden çok kolay ulaĢılabildiği anlaĢıldı. Nitekim 441 yılında bir 

Doğu Romalı elçi Odessus‟a (Varna) kadarki yolu gemiyle gelmiĢ ve oradan Attila‟nın sarayına Tuna 

üzerinden varmıĢtı.27 

Bleda‟nın zevk ve sefaya düĢkünlüğünün yanında28 Attila eğitimi ve Ģahsiyetiyle sivrilerek 

Bleda‟nın ôlümüne kadar tüm iĢleri yürütmüĢ, sonra da mutlak h�kim olmuĢtu.29 Bazı tarihçiler 

444/45 yılında Bleda‟nın Attila tarafından ôldürüldüğünden bahsetmektedirler.30 Oysa, Attila gibi 

büyük bir Ģahsiyet abisini ôldürerek Hun tahtına oturmak isteseydi, tüm güç elinde olduğu halde ona 

on yıl katlanmazdı. Ayrıca Hun ülkesini ziyaret eden Priskos‟un notlarında buna dair hiçbir kayıt 

yoktur. Gerçi baĢta Jordanes olmak üzere bazıları bu iddialarını, Priskos‟un eserinin kaybolan 

kısımlarına dayandırıyorlarsa da mevcut fragmantlarda bunun aksini ispat edecek notlar 

bulunmaktadır. Nitekim Priskos‟da, Hun ülkesindeki gezilerinde Bleda‟nın dul eĢinin sahibi olduğu 

yerleĢim yerinde, kendisiyle gôrüĢmesinin anlatıldığı notlarda mağdurluğunu belirtecek hiçbir kayıt 

yoktur. Ayrıca Bleda‟nın isminin geçtiği yerlerde onun ôldürüldüğüne dair bir bilgiye 

rastlanılmamaktadır.31 

441 yılına gelindiğinde, Hunlarla olacak bir savaĢa mani olmak gayesiyle, kendisinin dikte 

ettirdiği Ģartlarla doğu Romalıların antlaĢma yaptığı Margus barıĢından sonra Attila, yukarıda 
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bahsedilen birçok kavmi itaat altına alarak sınırlarını Alpler‟e, Ren ve Vistül nehrine kadar uzatmıĢ 

oluyordu. Ayrıca Burgundlar yok edilmiĢ ve Pannonia Prima da istil� edilmiĢti. Bu durumlar sayesinde 

daha Rua zamanında temelleri atılarak, Hunlar artık bir imparatorluk haline dônüĢüyordu.32 

Attila Dônemi 

Doğu Roma (Bizans)-Hun 

Münasebetleri 

Attila devrine gelindiğinde, Hun baĢkentinde Doğu Roma politikasında bir değiĢiklik yoktu. 

Temelleri Uldız zamanında atılan politikaya gôre, her fırsattan yararlanılarak Doğu Roma baskı 

altında tutulacak ve nihayetinde kesin olarak Hun h�kimiyeti altına alınacaktı. Uldız‟ın “güneĢin 

doğduğu yerden battığı yere kadar her tarafı fethederim” diye Doğu Roma elçilerini tehdit eden bu 

sôzü, Hun politikasının temelini oluĢturmakta idi. Esas hedefi dünya h�kimiyetini gerçekleĢtirmek olan 

Attila, buna giden yollardan birisinin Doğu Roma olduğunu biliyordu. Bu sebeple ilk ônce büyük 

devletlerden birisi olarak Bizans hezimete uğratılacak ve baĢkent Ġstanbul‟daki politikalara kendisi yôn 

verecekti. Büyük devlet adamı, asker olduğu kadar büyük bir diplomat da olan Attila, Ģartlar uygun 

olduğu zaman her fırsatı değerlendirmek istiyordu.33 Margus barıĢı yapıldıktan sonra, Slav, Fin, 

Germen, Türk asıllı birçok kavmi itaat altına alan Attila, arkasını sağlamlaĢtırdıkdan sonra, 440 

yıllarına gelindiğinde yeniden ortalarda gôrünmeye baĢladı. 439 yılında Vandallar, Kartaca‟yı, 

Afrika‟nın birçok yerleĢim bôlgelerini ele geçirmiĢler ve oradaki ônemli bir Roma donanmasını da 

yağma etmiĢlerdi. Bunun üzerine Doğu ve Batı orduları birlikte 440 yılı ilkbaharında, Vandalların 

saldırısına uğrayan Sicilya‟yı korumak için harekete geçti. Bu durumu ôğrenen Ġranlılar da uzun 

süredir hevesli oldukları Ermenilere saldırdı. Ġranlıların bu saldırılarına karĢı Doğu Romalılar, elle 

tutulabilir tüm askerlerini harekete geçirdi.34 

Bütün bunlardan haberdar olan Attila, durumdan istifade ederek büyük bir hızla birlikleriyle 

harekete geçti. Tuna‟da bulunan en son Doğu Roma mevzisi Castra Constantia‟ya saldırdı. Bir pazar 

yeri olan burada Romalılara hücum etti ve birçok kiĢiyi esir aldı. Bunun üzerine Romalılar derhal 

Hunlara elçiler gônderdi. Elçiler, yapılan saldırının antlaĢmalara aykırı olduğunu iddia ederek Hunlarla 

müzakerelere baĢladı. Büyük bir diplomat olan Attila, hareketin niçin yapıldığını diplomatik 

manevralarla Doğu Romalılara izah etti. Bu hareket savaĢ değil, bir uyarı idi. �ünkü Margus 

Piskoposu Hun hudutlarına girerek, Hunlarca çok kutsal olan mezarları soymuĢtu.35 Bu sebeple 

piskoposu kaçaklarla birlikte, Margus antlaĢmasına uygun bir Ģekilde iade etmedikleri takdirde savaĢ 

ilan edilecekti. Ayrıca kaçakların sayısının fazla miktarda olduğu da ôzellikle belirtilmiĢti.36 Bu 

gôrüĢmeler neticesinde Romalılar sôylenenleri ink�r etti. Hunlar ise gôrüĢlerinde israr ettiklerinden bir 

antlaĢma olmadı ve savaĢ çıktı. 440 sonbaharında harekete geçen Hun orduları Tuna‟yı geçerek, 

çevredeki bir çok yeri tahrip ettikten sonra Viminacium (Bugünkü Kostolaç)‟u ele geçirdi. Hunların bu 

hücumu üzerine birçok Doğu Romalı, bir kiĢi yüzünden devlet savaĢ tehlikesine maruz kalmasın diye, 

piskoposun geri verilmesi gerektiğini belirttiler. Bunun üzerine piskopos, kendisinin geri verileceğinden 
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korkarak gizlice Hunlara kaçtı. Eğer Attila kendisine iyi davranır ise Margus Ģehrini teslim etmeyi vaat 

etti. Bunun üzerine Hunlar, sôzünde duracak olursa her türlü yardımı yapacaklarına sôz verdiler. 

AntlaĢma sağlanınca piskopos, pek çok Hunla birlikte Romalıların sınırına dôndü ve Tuna‟nın 

kıyısında onları pusuya yatırdı. Geceleyin uygun bir anda iĢaret vererek, Hunları harekete geçirdi ve 

Ģehri teslim etti. Bu harekete birlikte Hunlara artık Trakya ve Ġstanbul‟un yolu açılmıĢ oluyordu.37 

I. Balkan Seferi 

Doğu Roma‟nın siyasî, iktisadî olarak içinde bulunduğu güç durumdan, Vandal kralı Geiserik‟in 

Romalılara karĢı kendisinden yardım istemesinden ve Hunlar karĢısındaki aczinden yararlanan Attila, 

Margus‟un ele geçirilmesiyle baĢlayan hareketine devam ederek Balkanlara doğru ilerlemeye baĢladı 

(441). Tuna nehrinin güney tarafında, batı istikametine doğru saldırılarına devam etti. Bu hareketini 

Ġllyria bôlgesine kadar geniĢletti. Singidunum‟u (Belgrad) kuĢatarak ele geçirdi ve bütün ahalisini esir 

aldı (441). Daha sonra Sirmium (Sermska Mitrovica)‟u fethetti.38 Sirmium‟un fethinden sonra Attila, 

güneyden baĢlayarak Pannonia Secunda bôlgesini ve Naissus‟u (NiĢ) da h�kimiyeti altına aldı. 

Trakya‟ya doğru hızlı geliĢen Hun hareketi, Hunlarla çok iyi iliĢkiler içerisinde olan Batı Romalı 

Aetius‟un araya girmesiyle kesildi. Aetius; Doğu Romalıların Margus barıĢı Ģartlarını yerine getirerek 

ôdenmeyen vergileri ôdeyeceklerine ve kendilerindeki tüm kaçakları iade edeceklerine garanti verdi. 

Bunun teminatı olarak da oğlu Carpilio‟nu Hun sarayına esir olarak gônderdi. Bôylece Tuna 

bôlgesindeki stratejik bir çok kale Hunların eline geçti ve Balkanlar‟da Hunlara ciddi Ģekilde 

mukavemet edecek hiçbir kuvvet kalmadı.39 

II. Balkan Seferi 

447 yıllarına yaklaĢıldığında, Attila‟nın Doğu Roma politikasının daha sertleĢtiği gôrülmekteydi. 

�ünkü I. Balkan seferinden beri Ġmparator II. Theodosios, Balkanlar‟da Hunlara karĢı bir müdafaa 

hattı teĢkil etme teĢebbüsünde bulunmuĢ ve Magister Officorum olan Nomus‟u gôrevlendirerek yeni 

bir limes tanzimine giriĢmiĢti. Ayrıca Doğu Roma‟nın ağır malî kriz içerisinde bulunması, 446‟da ortaya 

çıkan salgın hastalık ve 447‟deki büyük deprem Ġstanbul baĢta olmak üzere imparatorluğun birçok 

Ģehrinde hasarlar meydana getirmiĢtir. �yleki depremin tesiriyle Ġstanbul surlarında çok sayıda burç 

da yıkılmıĢtı. Doğu Roma‟nın askerî ve malî bakımdan içine düĢtüğü çok zor Ģartların yanında, 

Attila‟nın hareketinin altında yatan esas sebep ise, Bizans‟ı kat‟î surette h�kimiyet altına alıp Batı 

Roma‟ya yônelmekti. Yani alt yapısı oluĢturulan cihan h�kimiyeti ülküsünü gerçekleĢtirmekti.40 Bu 

arada II. Theodosios zamanında Attila, Romalılardan, daha ônce ôdenmeyen borçların karĢılığı olarak 

zorla vergi topladı. Kendisine elçilerin gelmesi, kaçakların iade edilmesi ve vergiler hususunda mektup 

yazdı. Bu mektubu, isteklerini bildirmek üzere Doğu Roma‟ya gônderdiği elçiler ile yolladı. Kendi 

elçileri geri dônerken de, Romalı elçilerin onlarla birlikte gelmesini istedi. Eğer bunlar yerine getirilmez 

ise, Doğu Roma‟ya savaĢ açacağını belirtti. Ġmparator, Attila‟nın mektubunu okuyunca, kendilerinde 

bulunan kaçakları iade etmeyeceğini, fakat derhal bir elçilik heyeti gôndereceğini sôyledi. II. 

Theodosios, Attila‟nın asıl isteklerini geri çevirince Attila ordusuyla Tuna‟yı geçti ve birkaç küçük 

kalenin alınmasından sonra çok kalabalık bir Ģehir olan Ratiaria‟ya baĢarılı bir saldırı yaptı. Burası 
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Tuna Bôlgesi‟nin anahtar yeri idi.41 Ostrogot Kralı Valamir ile Gepidlerin kralı Ardarik‟in kuvvetlerinin 

de katıldığı Hun ordusu, bugünkü Bulgaristan‟a girerek Oescus (Gigen) kasabası yakınında Utus 

Irmağını (Vidin �ayı) geçti. Burada, Moesia bôlgesi Magister Militium‟u olan ve Hunlardan Bizanslılara 

firar eden Got asıllı Arnegisclus komutasındaki Doğu Roma ordusunu ağır bir hezimete uğrattı. 

Arnegisclus da savaĢ meydanında hayatını kaybetti. Bu baĢarıdan sonra Attila Hun ordusunun bir 

kolunu Nikopolis (Niğbolu) civarındaki Asemus (Osem) kalesinin muhasarasına memur etti. Tuna 

boyundaki yerleri almak üzere de doğu istikametine baĢka kuvvetler sevk etti. Kendisi ise esas Hun 

ordusu ile güneye doğru ilerleyerek, Serdica (Sofya), Philippopolis (Filibe)‟i zaptederek Adrianopolis 

(Edirne)‟i kuĢattı. Kuvvetlerinin bir kısmını Edirne muhasarasına bırakarak, Durostorum (Silistre), 

Marcianopolis (Preslav)‟i ele geçirdikten sonra, Ġstanbul istikametine yôneldi. Arcadiopolis 

(Lüleburgaz), Kallipolis (Gelibolu) ve Sestos (Akbas Limanı) Ģehirlerini de fethetti. Bu sırada Attila, 

geride mukavemet edebilecek yerleri yok etmek gayesiyle ansızın geri dôndü. Trakya‟dan geçerek 

Teselya‟ya girdi ve Thermopylae (Termopil Geçidi) civarına geldi.42 Artık Hun tehlikesi baĢkent 

Ġstanbul‟u tehdit ediyordu. Doğu Roma, Hunların baĢarıları karĢısında tamamen ümitsizliğe düĢtü. Bu 

arada Vandallara karĢı Sicilya‟da bulunan Doğu Roma birlikleri ile Ġran sınırındaki garnizonların geri 

dônmesi ve Prens Aspar komutasındaki bu kuvvetlerin 447 yılında Chersones‟de Hunlara mağlûp 

olması Roma için herĢeyin sonu oldu. Ġmparator II. Theodosios, Attila‟dan barıĢı adeta dilenmek 

mecburiyetinde kaldı 

Ġmparatorluğun Doğu Ordusu komutanı Senatôr Anatolius vasıtasıyla, Athyra 

(Büyükçekmece)‟da ordug�h kuran Hunlar ve Doğu Romalılar arasında barıĢ gôrüĢmeleri yapıldı. 

447‟de imzalanan ve tarihte Anatolius BarıĢı diye bilinen antlaĢmanın maddeleri Ģôyle idi:43 

1- Kaçaklar derhal Hunlara iade edilecek. 

2- GeçmiĢ vergiler karĢılığında 6000 libre altın Hunlara ôdenecek. 

3- Hunlara ôdenen senelik vergi 2100 altına çıkarılacak. 

4- Parasını ôdemeden Romalıların ülkesine kaçmıĢ olan her Romalı esir baĢına 12 altın ceza 

ôdenecek ve bu ôdenmediği takdirde esir sahibine iade edilecek. 

5- Romalılar, Hun ülkesinden kendi tarafına kaçanları bir daha kabul etmeyecek.44 

Doğu Romalılar, kendilerine kabul ettirilen bu ağır Ģartları zihinlerini sarmıĢ bulunan Hun 

korkusundan dolayı kabul etmek zorunda kalmıĢlardı. �ünkü imparatorluğun hazineleri saçma 

gôsterilere, boĢ, faydasız Ģan Ģôhret sefalarına ve ôlçüsüz zevklere hasredilmiĢti. Bu sebeple iktisadî 

olarak büyük bir felaketin içerisinde bulunuyorlar ve Hunlara ôdenmesi gereken paraları temin için 

tedbirler düĢünüyorlardı. Bu sebeple halktan haksız yere zorla vergi toplandı. Toprak vergisinden 

muaf tutulanlardan bile hakimlerin kararı ile toprak vergisi alındı. Herkes üzerine düĢen altını getiriyor 

ve vergiler imparator tarafından vazifelendirilenlerce zorla toplanıyordu. �yle ki, atadan kalma 

zenginliklerin sahibi olanlar, eĢlerinin süs eĢyalarını ve kendi değerli Ģeylerini satıp ôdenmesi mecburî 
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paraları temine çalıĢıyorlardı. Bu savaĢ, Romalıların o derece büyük felaketlere düĢmesine sebep 

oldu ki, açlıktan ve intihar ederek birçok insan canından oldu. Hazine tamamen boĢaltılarak Hunlara 

ôdenecek para temin edildi. Bu sırada Ġstanbul‟a bu iĢ için gelmiĢ olan Hun elçisi Scotta vasıtasıyla da 

Hunlara gônderildi. Aynı zamanda para ile birlikte kaçaklar da iade edildi.45 

Attila devrinde Bizans‟a karĢı gerçekleĢtirilen iki Balkan seferi neticesinde, Tuna boyundaki 

Doğu Roma savunma mekanizması çôktü. Artık, Hunlara mani olacak hiçbir engel kalmamıĢ oldu. 

Zaten Bizans imparatoru, Attila‟nın isteklerini bir efendinin emirleri olarak gôrüyor ve yerine 

getiriyordu.46 Bôylece Bizans ağır bir vergiye bağlanmıĢ ve Hunların istekleri doğrultusunda hareket 

etmeye zorlanmıĢtı. Bu da Türk devlet geleneğine gôre bir devletin kesin olarak h�kimiyet altına 

alınması için yeterli idi.47 Yine bunun sonucunda Bizans‟tan alınan altınlarla Hun hazinesi dolmuĢ ve 

Balkanlar‟daki sınırları da oldukça geniĢlemiĢti.48 

Attila Doğu Roma‟yı h�kimiyet altına alıp, Batı Roma politikasında yavaĢ yavaĢ değiĢiklikler 

yapıp, cihan polititasına adım adım yaklaĢırken ülkesinde güçlü bir devlet yapısı meydana getirmiĢti. 

Devletin en tepesinden en altına kadar her kademede tam itaati sağlamıĢ, gerek Hunlar gerekse t�bi 

kavimlerden baĢarılı olanları devlet hizmetine almıĢtı.49 

Attila‟nın hükümet merkezinin (baĢkenti) neresi olduğu meselesi oldukça ihtilaflıdır. Birçok 

tarihçi, Attila‟nın sarayının, Rua zamanında orduların bulunduğu Tisa çevresindeki aynı yerde 

olduğunu, bazıları ise yerin tesbitinin mümkün olmadığını düĢünüyorlar.50 Bu düĢüncelerin temelinde 

Priskos‟un da dahil olduğu Doğu Roma elçilik heyetinin izlediği yola bakarak, Attila‟yı bugünkü 

Romanya düzlüklerinde aramaları yatmaktadır. Attila, 445 yılından ônce Tuna ile Güneydoğu 

Karpatlar arasındaki bôlgede oturmuĢtur. Priskos, notlarında, “Naissus (NiĢ)‟u terkettikten sonra, 

Istros ırmağına doğru yolumuza devam ettik. Buralarda çok karıĢık ve dolambaçlı yollardan geçtik. 

Batıya doğru hareket ettiğimizi sanırken, güneĢ birdenbire karĢımızdan doğdu. Yolları tanımadığımız 

için güneĢin yanlıĢ taraftan doğduğunu zannedenler bağırmaya baĢlamıĢtı. Zor aĢılan bataklık bir yere 

geldik. Burada barbar kayıkçılar bizi kayıklara bindirip karĢı tarafa geçirdiler ki, bu kayıklar ağacın 

gôvdesi oyularak yapılmıĢ Ģeylerdi. Bu nehri aĢtık…” diye bahsetmektedir.51 Yol bir dônüĢ yaptığı için 

bôyle düĢünüyorlar. NiĢ‟ten BükreĢ‟e gitmek gerçekten çok zahmetlidir. Attila‟nın ordusundan 

bahsederken Priskos, Romanya düzlükleri ile alakası olmayan bilgiler vermektedir. Tuna‟nın 

geçilmesinden sonra elçiler kuzeye doğru ülkenin içlerine çekiliyorlar, yolda Bleda‟nın dul karısının 

kôyünün yanında atlarından iniyorlar, ôlen Bleda‟nın eĢi malına-mülküne sahip olmaya devam ediyor 

ve gôl kıyısındaki kampları gece fırtınada parçalanmıĢ, güç durumda kalmıĢ Doğu Romalılara yardım 

ediyor. Priskos‟un bahsettiği gôl tarzındaki bataklık, bugünkü Macaristan‟daki Banat‟dır. Hatta burası 

1514 yılında Lazarus‟un yaptığı Macaristan haritası üzerinde de bulunmaktaydı.52 

�ok daha sonraları elçiler, tamamen ağaçsız bir düzlüğün ortasındaki ordunun bulunduğu yere 

varıyorlar. Priskos‟un belirttiği bu yerleĢme yeri Hunların eski bir merkezi idi ve buraya Aetius‟un oğlu 

Carpilio Pannonia üzerinden ulaĢmıĢ, Attila da batı seferlerinden sonra Tuna‟yı geçerek buraya 

dônmüĢtür. Merkezin kesin yônü Priskos‟un anlattıklarına gôre belirlenemez. Elçilerin arkalarında 
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bıraktıkları yollarda geçen günlerin sayılmasından da Tuna‟dan olan uzaklık kesin olarak tahmin 

edilemez. Durum, Priskos‟da kayıtlı nehir adlarının yardımıyla da açıklanamaz. Bunlar Tuna‟dan 

sonra sırayla Ģunlardır: Drekon, Tigas ve Tiphesas.53 Bu nehir isimlerinden hiçbiri diğer kaynaklarca 

belirtilmiyor. Priskos‟dan bir asır sonra Jordanes bir tanesini “Drinka” olarak kaydediyor. Buna karĢın 

ikisini Tisia ve Tibisia olarak belirtiyor.54 Doğu Romalı elçiler Attila‟nın sarayına, Tuna‟dan 7 gün 

süren, birsürü dolambaçlı yolların ardından gelen, baĢka bir yolun sonunda olan, adına gôre tarif 

edilemeyen birçok nehri geçtikden sonra vardılar. Bu arada bilinen, çok eski zamanlardan beri Crissos 

(crisia) diye tanınan KôrôĢ nehrini geçmemiĢ oldukları ve o zamanlar bugünkü Arad Ģehrinin altından 

kollara ayrılan, birçok ismi olan Maris (Maros) nehrine geldikleri halde isminin dikkati çekmemiĢ 

olmasıdır. Bugün, tarihî kaynaklardan ve arkeolojik malzemelerden Attila‟nın baĢkentinin neresi 

olduğu anlaĢılmamaktadır. Yalnız, umumiyetle tarihçiler burasının Macaristan‟da ve Tisa ile Kôrôs 

nehirleri arasında bir yerde olduğu gôrüĢündedirler. Meseleyi aydınlatabilecek tek ana kaynak olan 

Priskos‟daki bilgilerin kifayetsiz olması meseleyi daha da güçleĢtirmektedir.55 Hun baĢkentinin yeri 

tesbit edilememesine rağmen Priskos birçok zahmetten sonra ulaĢtıkları merkezdeki Attila‟nın sarayı 

hakkında Ģu bilgiyi veriyor: “Birkaç ırmak geçtikten sonra kôye geldik. Sôylendiğine gôre, burada 

Attila‟nın bütün sarayları arasında en muhteĢemi bulunuyordu. Saray çok süslü, güzel, direklerle inĢa 

edilmiĢ ahĢap binalar Ģeklinde idi. Etrafı tahta çit ile çevrilmiĢti ki, bu müdafaa için değil, süs olmak 

üzere yapılmıĢtı. Kral sarayının yanında Onegesius‟un sarayı bulunuyordu. Attila‟nın sarayından 

sonra en muhteĢemi onunki idi. Bu da tahta çit ile çevrilmiĢ ise de, Attila‟nın sarayı gibi kulelerle 

süslenmemiĢti….”.56 Attila‟nın baĢkent dıĢında baĢka yerlerde de büyük evleri ve sarayları vardı. 

Bunlar hakkında çok az Ģey bilinmektedir. Bunlardan biri Erdel‟de ve Maros nehrinin vadisindedir.57 

Uldız‟ın temelini attığı Hun dıĢ politikası gereği Batı Roma Ġmparatorluğu ile baĢlangıçta iyi 

iliĢkiler içerisinde bulunan Attila, Doğu Roma‟nın h�kimiyet altına alınmasından sonra, politikasında 

belirgin bir değiĢikliğe gitti. Artık Batı Roma da boyunduruk altına alınacak ve sıra Sasanilere 

gelecekti. �ünkü efsaneye gôre de bu sırada Harb Tanrısı Ares kılıcının Attila‟nın eline geçmiĢ olması 

buna iĢaret sayılıyordu. Bu konuda Jordanes Ģu bilgileri vermekteydi: “Attila, tabiatı bôyle olduğu için 

büyük iĢler yapacağına inanan insandı. Onun kendisine güvenini kılıcı sağlıyordu. Bu kılıç, Ġskit 

krallarının nezdinde daima kutsal addedilmiĢtir. Bir çoban inek yavrusunun topalladığını gôrünce, bu 

yaranın sebebini de bulamayınca endiĢeyle kan izlerini takip ediyor. Nihayet kılıca geliyor. Hayvan 

otlarken bu kılıcın üstüne basmıĢ. �oban iĢte bu kılıcı kazıyıp çıkararak hemen Attila‟ya getiriyor. O, 

bu hediyeden dolayı teĢekkür ederek, kendisinin bütün dünyanın imparatoru tayin edildiğini düĢünüyor 

ve Ares‟in kılıcı ile savaĢlarda baĢarılı olmanın kendisine bahĢedildiğine inanıyor”,58 bu anlayıĢla Hun 

dıĢ politikasının ağırlık noktası Batı Roma‟ya kaymıĢ oluyordu. 

Attila Dônemi 

Hun-Batı Roma Münasebetleri 

Hunların çağdaĢı ve ondan sonraki kaynaklara gôre, kısa süren fakat onlara sonsuz gôrünen 

Attila‟nın hükümranlığı, “Avrupa‟yı yetim bırakan” bir savaĢlar tarihi idi.59 Binlerce insanı savaĢa 
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zorlamıĢtı. Fakat buna karĢın gerçek olan, Attila, hükümranlığının ilk iki yılı boyunca en azından Batı 

ve Doğu Roma‟ya karĢı hiçbir savaĢı kendisi baĢlatmamıĢtı.60 Buna rağmen Batı Roma, Attila‟nın 

barıĢ severliğine karĢı hiç de iyi Ģeyler düĢünmüyordu. Bleda‟nın ôlümünden sonra, Hun meselesiyle 

uğraĢan Carpilio ve Senatôr Cassiodorus elçi olarak Attila‟ya gônderildi. Attila, elçiler ile yaptığı 

gôrüĢmeler sonucunda aradaki barıĢın süreceğine dair sôz verdi. Bazı kaynakların sôylediği gibi 

barıĢ, Cassiodorus‟un cesur ve parlak konuĢması sayesinde değil, Batı Roma‟nın verdiği tavizler 

neticesinde gerçekleĢti. Bunun neticesinde Sava kıyısındaki Pannonia toprakları Hunlara bırakıldı. 

Diğer Pannonia bôlgeleri ise zaten daha ônceleri Hunların eline geçmiĢti.61 Aynı zamanda Attila‟ya 

Magister Militium unvanı tevcih edildi. Yeni unvan, rütbeye uygun olarak yıllık düzenli bir gelir 

anlamına geliyordu. Gerçekte ise, Batı Roma‟dan alınan bir haraçtı.62 Bu esnada Batı Roma askerî 

savunma hattı, Norikum Mediterraneum, Valeria Media, Poetovio (Ptuj/Pettau) ve Drava‟dan geri 

çekildi. Hunlar ile gôrüĢmeler devam ederken, Britlerden (Britanya ahalisi) 446 yılında yardım 

istendiğine dair Aetius‟a uzun bir mektup geldi. Fakat Attila‟nın gücü karĢısında bir Hun saldırısından 

korkan Roma yônetimi, yardım isteğini karĢılıksız bıraktı. Bu arada beklenmedik bir durum karĢısında 

Attila‟nın Doğu Roma‟ya yônelmesi, Batı Romalıları belirli bir süre rahatlattı.63 

Anatolius BarıĢı‟ndan sonra Attila karĢısında çaresiz kalan Doğu Roma için tek kurtuluĢ yolu, 

Attila‟nın ortadan kaldırılması idi. Bu sebeple bir suikast tasarlandı. Bu sıralarda, Doğu Romalıların 

Hunların ele geçirdiği bazı bôlgelerden uzak durmaları kaçakların iade edilmesi ve bunların askerî 

kuvvet olarak kullanılmaması istekleriyle dolu Attila‟nın mektubunu getiren Hun elçileri Edekon ile 

Orestes Ġstanbul‟a gelmiĢlerdi. Ġmparatorun baĢvekili Hadım Chrysaphius, tercüman olan Bigila ile bir 

plan hazırladı. Daha sonra imparatorun da onayladığı plana gôre, çok para ile aldattıklarını sandıkları 

Attila‟nın yakın adamı ve muhafızlarının baĢı olan Edekon ülkesine geri dôndüğünde Attila‟yı 

ôldürecekti. Bunun için geri dônen Hun elçileri ile birlikte Maximinos baĢkanlığında, Priskos‟un da 

dahil olduğu bir Doğu Roma elçilik heyeti Attila‟ya gônderildi. Heyetin baĢkanı Maximinos ile 

Priskos‟un bu plandan haberi yoktu. Bigila ise tercüman vazifesi ile bulunuyordu. Gerçekte ise suikast 

için gerekli parayı ve rabıtayı sağlayacaktı. Fakat Edekon‟un Attila‟ya herĢeyi anlatmasıyla suikast 

planı açığa çıktı. Bunun üzerine Attila, üzerinde suikast için kullanılacak para ile birlikte Bigila‟yı 

yakalatarak tutuklattı. Romalıların Attila‟dan kurtulmak için son ümitleri de bôylece tükendi.64 

Uzun bir yolculuktan sonra Attila ile gôrüĢmek bahanesiyle elçilerin Hun ülkesine geldikleri 

sırada, Hun dıĢ politikasında büyük değiĢikliklerin meydana geldiği gôrüldü. Bu ana kadar ittifak 

halinde bulunan Batı Roma‟ya karĢı Attila‟nın tutumu değiĢmeye baĢladı. Dünya h�kimiyetini 

gerçekleĢtirmek için Doğu Roma‟dan sonra sırada Batı Roma Devleti vardı. Bu sebeple acz içindeki 

Doğu Roma‟nın hazırladığı plandan baĢtan beri haberi olan Attila, onlarla yeniden antlaĢma imzaladı. 

Bu sırada Batı Roma‟ya karĢı giriĢmeyi düĢündüğü seferi meĢrulaĢtırmak için bahaneler aradı. 441 

yılında Sirmium‟un kuĢatılması sırasında cereyan eden hadiseyi gündeme getirdi.65 Attila‟nın bu 

diplomatik manevraları Priskos‟da Ģu Ģekilde anlatılmaktaydı: 

“Yedi gün yol gittikten sonra bize kılavuzluk yapan Ġskitlerin emriyle bir kôyde durduk. 

Sôylediklerine gôre Attila da bu kôye gelecek ve biz de arkasından gideceğiz. Burada Batı 
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Romalıların elçileriyle karĢılaĢtık. Onlar da bizim gibi Attila‟ya sefarete gelmiĢlerdi. Bunlar arasında 

Comes unvanını taĢıyan Romulus, Norikum (Noricae) vilayeti valisi Promutus, askerî kumandan 

Romanus vardı. Aetius‟un Attila nezdine k�tip olarak gônderdiği Constantius ve Edekon ile birlikte 

olan Oretes‟in babası Tatulus da bunlarla beraberdi. Fakat bu son iki kiĢi elçilik heyetine dahil olmayıp 

bunlarla birlikte seyahat ediyorlardı. Constantius bunlarla Ġtalya‟da tanıĢmıĢtı. Tatulus‟un ise Romulus 

ile akrabalığı vardı. �ünkü oğlu Orestes Romulus‟un kızı ile Noricum‟un Patavione Ģehrinde 

(Avusturya‟nın Yugoslavya sınırı) evlenmiĢti. Elçiler ise Attila‟yı teskin etmek ve gônlünü almak için 

gelmiĢlerdi ki, Attila Constantius‟dan altın kadehler aldığı için Sylvanus‟u talep ediyordu. Bu 

Constantius Batı Galyalı idi. O da Ģimdiki Constantius adlı halefi gibi Attila ve Bleda nezdinde k�tip 

olarak gônderilmiĢti. Ġskitler Pannonia Ģehri olan Sirmium (Mitrovica)‟u muhasara ettikleri zaman 

Constantius, Ģehrin piskopasından Ģehir alınır ve hayatta kalırsa kendisini ve esir edilen Ģehir 

sakinlerini fidye vererek kurtarması için altın kadehler almıĢtır. ġehrin zabtından sonra Constantius bu 

mesele ile alakadar olmayıp bir iĢ için Roma‟ya gittiği zaman, kadehleri Sylvanus adlı birisine altın 

karĢılığında rehin vermiĢ ve belirli bir zaman zarfında ôdünç altınları iade edip rehin verilen kadehleri 

geri almazsa Sylvanus onları istediği gibi kullanabilir diye Ģart koĢmuĢtu. Bunlar duyularak 

Constantius Attila ve Bleda tarafından kazığa oturtularak ôldürülmüĢ ve Attila da bu Sylvanus‟u talep 

etmiĢti. �ünkü onu hırsızlıkla itham ediyordu. Bunun için Batı Roma imparatoru ve Aetius tarafından 

elçiler gelerek Sylvanus‟un kadehleri Constantius‟dan rehin olarak aldığını, sonra Tanrı‟ya takdim 

edilen kadehler kendisi tarafından kullanılmayacağı için bu kadehleri bir rahibe sattığını anlatmak, bu 

doğru sebepler ve Tanrı korkusu için kadehleri istemekten vazgeçer ise, bu kadehlerin karĢılığı olan 

altınların verileceğini, fakat hiçbir kabahati olmadığı için Sylvanus‟u talep etmemesini rica edeceklerdi. 

Elçiliğin seyahat maksadı bu idi”.66 

Campus Mauriacus SavaĢı 

Attila, Batı Roma üzerine yapacağı sefer için hazırlanırken, bir yandan da diplomatik ataklarını 

sürdürdü. Batı Roma imparatoru III. Valentinianus‟un kız kardeĢi Honoria, imparator tarafından tahta 

ortak olmaması için bekar kalmaya zorlandı. Fakat 449 yılında sarayda patlak veren bir skandaldan 

sonra Ġstanbul‟a gônderildi ve sarayda gôz hapsinde tutuldu.67 AĢağılanan Honoria, 450 baĢlarında 

gizlice Attila‟dan yardım istedi. Ayrıca ona altın bir niĢan yüzüğü de gônderdi. Bu teklifi kabul eden 

Attila, Valentinianus‟dan niĢanlısının hissesine düĢen Galya bôlgesini baĢlık (drahoma) olarak istedi.  

Attila karĢısında zor durumda bulunan kuzeni II. Theodosios‟un da bu talepleri 

desteklemesinden korkan imparator, Honoria‟yı 450 ilkbaharında Roma‟ya geri çağırdı. Ardından 

gôstermelik bir evlilikle kardeĢini gelin etti.68 Bunun üzerine savaĢ tehdidinde bulunan Attila, Batı 

Roma Ġmparatorluğu‟nun yarı hükümdarı gibi davrandı. Ordusunu harekete geçirirken hedef ĢaĢırtmak 

ve Batı Roma‟yı iyice hazırlıksız yakalamak için, gayesinin Hun ülkesinin kuzeyinde oturan 

Germenlerin isyan teĢebbüslerini bastırmak olduğunu sôyledi. Bu arada Batı Roma Ġmparatorluğu‟na 

da haber gôndererek Romalıların dostu olduğunu, ordusu ile de ihtiyaç duydukları anda yardım 

edeceğini bildirdi. Ayrıca Frankları mağlûp ettikten sonra, Frank devletinin dağılması ve kralın ôlmesi 

üzerine kralın büyük oğlunun kendisinden yardım istediğini de bahane etti. Halbuki Attila‟nın esas 
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hedefi Germenler ve Vizigotlar ile ittifak yapmak idi.69 Bu arada Doğu Roma imparatoru II. 

Theodosios, 26 Temmuz 450 yılında av esnasında atından düĢerek ağır Ģekilde yaralandı ve iki gün 

sonra ôldü. Bunun üzerine tahta Markianos geçti (450-457). Kendisini kiliseye adamıĢ olan 

Theodosios‟un kardeĢi Pulcheria ile evlenerek, kendisine gerekli olan devlet otoritesini tesis etti. 

Birçok bakımdan zor durumda olan yeni Doğu Roma imparatoruna da isteklerini kabul ettiren Attila, 

arkasını da bôylece sağlama almıĢ oldu.70 Attila‟nın bu planları hakkında Jordanes Ģu bilgileri 

vermekteydi: “Vandal kralı Geiserik Attila‟nın bütün dünyayı silahlanmaya gôtürdüğünü anladığında, 

ona çok hediyeler vermeye baĢladı.  

Geiserik‟in korktuğu Ģey, Vizigot kralı Theoderik‟in kardeĢi için intikam alabileceği idi. �ünkü 

Geiserik‟in oğlu ile evliydi ve ilk baĢlarda da iyi geçiniyorlardı. Fakat daha sonra çocuklara kôtü 

muamelede bulunmaya baĢlamıĢtı ve onu zehirleme veya kulaklarını kesme ile korkutuyordu. Bu 

durumda onu babasının yanına Galya‟ya gônderdi. Bu Ģikayet çok korkunç bir gôrünüm sunuyordu. 

Bu hem yabancıların hem de babasının kin duygusunu arttırmıĢtı RüĢvetlerle Geiserik‟i savaĢ 

planında kuvvetlendiriyor ve Ġtalya‟daki Roma kralına bir heyet gônderiyordu. O, araya ikilik sokmayı 

umuyordu. Bôylece savaĢta yenemediklerini de içten çôkertecekti. Attila, ona hiçbir Ģekilde 

Romalılarla aralarındaki dostane iliĢkilerinin zedelenmeyeceğini bir nevi garanti veriyordu  amacının 

sadece Vizigot kralı ile olan kavgayı sonuçlandırmak olduğunu sôylüyordu. Onun artık bôyle dostane 

kelimelerden hoĢlanacağını düĢünerek mektubunda iltifatlar yağdırıyordu. Aynı Ģekilde Kral 

Theodorik‟e de bir mektup gôndermiĢti. Onu Romalılarla olan bağı koparmaya çağırıyordu. Bunu 

yaparken de daha ônce yapmıĢ olduğu seferleri de hatırlatmayı ihmal etmiyordu. Valetinianus, 

Vizigotlara ve krallarına, Attila‟dan gelen metinle ilgili bir mektup gôndermiĢti: 

“Akıllılık size yakıĢıyor. Yüce millet!: Turanlara karĢı dünya üzerinde birleĢelim. Ġlk etapta savaĢ 

için değil sadece onun izni dairesinde birleĢelim. O kendini tatmin etmek için Ģiddet kullanıyor. Hak ve 

kanunları çiğniyor. Evet o hatta tabiatın da bir düĢmanı. Tüm insan topluluklarına karĢı gelerek onların 

kinini kazanıyor. ġimdi düĢünün. Sizden rica ediyorum. Siz bunu kesinlikle unutmazsınız. Siz Hunlarla 

aynı Ģartlar altında savaĢıp yenilmezsiniz. Komplolarla yenilirsiniz. Biz kendi açımızdan olayı 

değerlendirdiğimizde siz bu haksızlığa tahammül edebilir misiniz? Siz silahĢôr bir milletsiniz bu 

yüzden bizimle birleĢin. YaĢadığınız toplumu düĢünerek yardım edin. Biz sizinle birleĢmeye ne kadar 

arzuluysak ve istiyorsak düĢmanlarımızın planları bunu gerekli kılıyor. Bu ve buna benzer kelimelerle 

Valentinianus‟un gônderdiği adamlar Theoderik‟i ikna etmeye çalıĢtılar. Theoderik de onlara cevap 

olarak Ģu metni gônderir: “Sizin isteğiniz yerine gelmiĢtir. aramıza düĢmanlık sokmayı baĢardınız. Biz 

onu takip edeceğiz, bizi nereye çağırırsa çağırsın biz oraya gideceğiz. Attila kendini sayısal olarak çok 

ve güçlü, kazandığı zaferlerle ĢiĢire dursun Gotlarla savaĢmayı bileceklerdir. Sağlam bir nedenle 

yürütülen savaĢ zor bir savaĢ değildir. Allah tarafından ona bir güç verilmiĢ, onun için onları savaĢta 

hiçbir Ģey korkutamamıĢ. Kral ve yardımcılarının (vezirlerin) yardıma, desteğe ihtiyacı vardır. Devletin 

geleceği için bu desteği halk bunlara verir. Hunlarla çarpıĢmak için tutuĢuyorlar. Kral büyük bir ordu 

topluyor ve dôrt oğlu olan Friederich, Evrikus, Retimer ve Himmerith oğullarını eve yolluyor. 

Thorismund ve Theodorik oğullarını da savaĢa giderken yanına alıyor. Romalılarla Vizigotlar 
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arasındaki antlaĢma o kadar kolay meydana gelmemiĢtir”.71 

Priskos ise bu konuda Ģunları yazar: 

“Ġlk ônce Attila‟ya Theodosios‟un ôlümünden sonra Markianos‟un yônetime geldiğini (imparator 

olduğunu) bildirince, Attila Honoria‟nın baĢına ne geldiği hususunda münaazada bulunmak üzere Batı 

imparatoruna adam gônderdi. Kendisinin evlenmek istediği Honoria‟nın kendisine l�yık olmadığı için 

gitmesine müsaade etmedikleri bildirilince, ona çok yüksek yetki verilmedikçe kendisinin ona yardım 

getireceği bildirildi. Doğudaki Romalılara haraçların tespiti için adamlar gônderdi. Fakat iĢ 

baĢarılamayınca elçiler her ikisinden geri geldiler. �ünkü Batı‟ya hükmeden kiĢi Honoria‟nın onunla 

evlenmek istemediğini, baĢkasıyla evli olduğu için onunla evlenemeyeceğini, yônetimin Honoria‟ya 

bağlı olmadığını, zira Roma Ġmparatorluğu yônetimine kadınların değil, erkeklerin sahip olduğu 

cevabını verdi. Theodosios devrinden beri Doğu Romalılardan biriken vergiyi isteyince, Romalılar, 

emri altında yerleĢip haraç verenlerden pasif durana bol bol altınlar verileceğini, savaĢ tasarlayana 

adamlar ve kendi kuvvetlerinden daha aĢağı olmayan silahlar teklif edeceğini cevaben sôyledi. 

Bôylece Attila değiĢik düĢüncelere çekiliyordu. Ġlk ônce bunlara mı saldırsam diye zihni Ģüphe içinde 

kalıyordu. Nihayet, ôncelikle daha tehlikeli olan Batı‟ya orduyu gôtürmek daha iyi gôründü. Zira orada 

kendisi için sadece Ġtalyalılarla değil, aynı zamanda Gotlar ve Franklarla da mesele vardı. Ġtalyalılarla 

büyük bir hazineyle birlikte Honoria‟yı da kendi yanında getirme meselesi, Gotlar ve Genserik‟le 

teveccühe l�yık olma meselesi. 

Attila‟nın Franklara karĢı savaĢı onların krallarının ôlümüne ve onların çocuklarının krallığının 

mahvına sebep oldu. �ocuklardan büyüğü Attila‟yı, küçüğü ise Aetius‟u yardıma çağırmıĢtı (Yani Attila 

ve Aetius‟a kaçmıĢtı). Omuzlarının üzerine dôkülmüĢ sarı, sık saçları ile onu Roma‟da elçilik 

heyetinde gôrüyoruz. Onu Aetius oğlu mevkiinde evlat edinmiĢ ve kendisi ve imparator tarafından 

birçok hediyelerle donatılmıĢtı. Bu sebepten Attila, bu iĢe giriĢmeden ônce tekrar elçilerini Honoria‟yı 

istemek üzere Ġtalya‟ya gônderdi. Zira onun kendisiyle niĢanlanmıĢ olduğunu, bu meselenin 

güvenirliliğini temin için elçiler aracılığı ile yüzüğünü gôndermiĢ olduğunu ispatlamak için yüzüğü 

Romalılara elçiler vasıtasıyla gônderdi. Hırslı bir kimse olan Attila, Honoria‟nın babasından intikal 

eden mirasın, yani Valentinianus‟un h�kimiyetinin yarısını istedi. Ama Batı Romalılar ilk gôrüĢlerinde 

ısrar ettiklerinden ve Attila‟nın isteklerini reddettiklerinden kendisi orduyu bir araya toplayıp daha 

büyük bir kuvvetle savaĢa hazırlandı”.72 

451 yılı baĢlarında Attila, Hun ve müttefiklerinden oluĢan oldukça büyük sayıdaki gücü Galya‟ya 

doğru harekete geçirdi. Bu arada sefere çıkmadan ônce Doğu-Batı Roma imparatorlarına birer elçi 

gôndererek, “Hem benim hakimim hem de senin hakimin olan Attila, hiç vakit kaybetmeden bir saray 

yaptırmanı ve oraya kendisini kabul etmeni emir buyurdu”, mesajını iletti.73 Bôylece daha baĢlangıçta 

korku salarak, büyük bir psikolojik üstünlük elde etti. Zaten Jordanes‟in dediği gibi “Bu kurnaz adam 

harpte silah kullanmadan ônce, yalan ve hileyi çok iyi kullanıyordu”.74 Esasını Hunların oluĢturduğu 

orduda, en büyük ağırlığı Germenler oluĢtururdu. Bunun dıĢında hayli kalabalık olarak kralları Ardarik 

ve Valamir‟in komutasındaki Gepidler ve Ostrogotlar ile, Rugi, Skir, Quad, Alaman, Herul, Thüring, 
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Burgund ve Franklar da Hun ordusunun diğer kısmını meydana getirdi.75 Attila ordusunu iki kısma 

ayırdı. Bir kısmını Tuna‟nın sağ kıyılarındaki Roma kalelerinin ele geçirilmesine memur etti. Diğer 

kısım ise Tuna‟nın sol sahillerinden ilerleyerek güzerg�hları üzerindeki kavimleri itaat altına almakla 

yükümlü idi. Sonunda iki ordu Ren sahillerinde birleĢti.76 Attila Galya‟ya doğru ilerlerken, 

Germenlerden bir kısmını yedek olarak geride bıraktı. Ayrıca az sayıdaki bir Hun atlı birliğini, Ġranlılara 

karĢı ayaklanan Ermenilere destek gayesiyle gônderdi. Az sayıdaki Hun atlıları, Kafkas geçidindeki 

Ġran sınır barikatlarını yaramadı. Bu sebeple 26 Mayıs 451‟de Avrair bôlgesindeki trajik savaĢta 

Ermenilerin korkunç yenilgisine mani olamadı.77 

Galya‟ya doğru harek�ta baĢlayan Attila, Ren nehrini geçerek Galya‟nın kuzeydoğusundaki 

Ģehirleri ele geçirmeye baĢladı. Bu arada, Galya‟da Romalıların dostu olarak bulunduğunu, gayesinin 

h�kimiyeti altından kaçan Vizigotları tedip etmek olduğunu ilan etti. Muazzam Hun ordusu karĢısında 

Ģehirler birer birer teslim oluyor, kaleler ele geçiriliyordu. Roma kuvvetleri bile ric‟ata mecbur olmuĢ ve 

Loire sahillerinde toplanmıĢtı. Hun ordusuna karĢı koyacak hiçbir kavim bulunmuyordu. Bazı Burgund 

ve Frank grupları mukavemet etmek istemiĢlerse de, Hun ordusu tarafından mağlûp ve periĢan 

edilmiĢlerdi. Galya bôlgesindeki Ģehirlerden sadece Paris ile Troyes Hun saldırısından kurtulabildi. 

Bunun üzerine halk arasında, iki Ģehrin azizler tarafından korunması sayesinde kurtulduğu inancı 

doğdu.78 

Attila ilerlemesine devam ederken, arkasında kuvvetli bir kale olan Metz‟i bırakmak 

istemediğinden Ģehri muhasara etti. Fakat Ģehir müthiĢ bir mukavemet gôsterdiğinden muhasarayı 

kaldırarak çekilmek isterken kalenin bir tarafının yıkıldığı haberi gelmesi üzerine, Ģiddetli bir hücumla 

7 Nisan tarihinde Ģehri elegeçirdi.79 Grégoire de Tours kroniğinde Metz‟e gelen Hunlar hakkında Ģu 

bilgileri vermekteydi: “Hunlar Pannonia‟yı terk ettikten sonra, Paskalya bayramından bir akĢam ônce 

Metz‟e geldiler. ġehri tahrip ettiler. Bir çok insanı hatta rahipleri bile ôldürdüler. Koca Ģehirde rahip 

Stephan‟ın oratoryası dıĢında hiçbir Ģey kalmadı. Bu oratorya hakkında duyduklarımı anlatmadan 

geçemeyeceğim. Sôylenenlere gôre düĢmanlar Ģehre gelmeden bir gün ônce, rahip Stephan bir 

konuĢma yapmıĢ ve bu konuĢmada insanlara Ģehirlerini korumalarını, Ģehri koruyamazlarsa bile en 

azından oratoryayı korumalarını sôylemiĢ. Hav�rîler de Ģehrin çok günahk�r olduğunu ve 

korunamayacağını ancak oratoryanın sağlam kalabileceğini sôylemiĢler. Hiç Ģüphesiz bu oratorya 

onların sayesinde ayakta kalmıĢtır”.80 

Metz Ģehrinin yanmıĢ harabelerini arkasında bırakarak ilerlemesine devam eden Attila, Reims 

Ģehri ônlerine geldi. Bu muhteĢem ordunun hareketini ôğrenen ahali Ģehri terk ederek civara kaçtı. 

ġehirde yalnız piskopos Nicasius ile birkaç kiĢi kalmıĢtı. Hun ordusu bunun üzerine hiç mukavemetle 

karĢılaĢmadan Ģehri ele geçirdi.81 Daha sonra Attila ordusu ile güneybatıdaki Orleans Ģehrine geldi 

ve Loire taĢ kôprüsü ile korunan, çevresi yuvarlak kalelerle sağlamlaĢtırılmıĢ Ģehri muhasara etti. 

Kôprünün çok büyük bir ehemmiyeti vardı. �ünkü oraya sahip olan, Vizigotların ülkesine giriĢ ve 

çıkıĢa hakim oluyordu. Kôprü baĢındaki muhkem Ģehir Orleans da ônemliydi. ġehir yeteri kadar 

ahalisi ve gücü olmasına rağmen bôyle bir kuvvete daha fazla dayanamazdı. Nitekim Alanların kralı 

ve Ģehrin sahibi Sangiban Hunlara katılarak Ģehri teslim etmeye karar verdi.82 Bu sırada Aetius da, 
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Galya bôlgesindeki barbarlardan oluĢan Roma ordusuyla Galya‟ya geldi. Ġlk iĢ olarak Vizigot kralı I. 

Theodorik‟in yardımını sağlamaya çalıĢtı. YaklaĢan tehlikenin büyüklüğünü sezen Theodorik Aetius‟a 

yardım etmeye sôz verdi. Vizigotların merkezi Toulouse‟de dôrt oğlunu bırakıp, büyük oğlu 

Thorismund ile Theodorik‟i alarak Aetius‟la buluĢmak için yola çıktı.83 Gotların Aetius‟la iĢbirliği 

yapması hususunda Sidonius Ģu bilgileri kaydetti: “Aetius Alpler‟i terkeder etmez, Gotların can 

düĢmanları olan Hunları ülkelerinde her an beklediklerinin haberini aldı. Bunun üzerine cesaretini 

toplayarak Avitus‟un yanına gitti ve Hunlar karĢısında Gotlar ile Romalıların birleĢmesi için yardım 

istedi. Avitus bu teklifi kabul edince, Aetius yola çıkarak Hunların izlerini takip etti. Gotlar, kendilerine 

sôylenen sôzleri dinliyorlardı. �ünkü rezil olmak yerine her türlü kôtülüğü gôze alıyorlardı”.84 Bu 

arada Sangibus‟ın verdiği kararı da haber alan Aetius, Ģehrin müdafaasına derhal askerî kuvvetler 

sevk etti. Attila Ģehri zapt etmek istediyse de, mühim bir müdafaa ile karĢılaĢtı. Ahalinin bu direniĢi, 

Aetius ve Theodorik‟inde askerleriyle Ģehrin yardımına gelmesini sağladı.85 

Vizigot kralı I. Theodorik, Attila ile hareket eden Alan, Burgund, Frank, Sarmat, Saksonlar gibi 

Galya ordusunun büyük bôlümüyle karĢı karĢıya geldi. Attila, savaĢ için uygun bir yer aramak ve 

rakiplerini oraya çekmek için geri çekildi.86 Bu sırada ordunun moral gücünü arttırmak gayesiyle 

topladığı askerlere bir konuĢma yaptı. Jordanes‟in yazdıklarına gôre Attila Ģunları sôylemiĢtir: 

“Ordusunun sendelemeye baĢladığını gôren Attila, onları Ģu sôzleriyle cesaretlendirmeye çalıĢtı: Bu 

kadar çok kavim üzerinde kazandığınız zaferlerden sonra, Ģimdi dünyayı istil� etmek üzere olduğunuz 

sırada sizi gayrete getirmeyi uygun bulmam. �ünkü bu ancak acemi komutanlara, tecrübesiz orduya 

karĢı sôylenir. Zaten savaĢtan baĢka bir Ģey tanır mısınız ki siz. Bir erkek için, elinde sil�hı ile 

intikamını alması kadar güzel bir Ģey var mıdır? Tabiatın, kalbi intikam hırsıyla doldurması en büyük 

lütuftur. Bunun için her halükarda düĢmana hücum edelim. �ünkü daima ilk hücum eden daha 

cesurdur. Bu birleĢmiĢ çeĢitli kavimleri ônemsemeyiniz. Zaten müdafaa için birleĢme de korku 

alametidir. Gôrüyor musunuz? Daha hücumdan evvel onları korku sardı. Tepelere çıkmak istiyorlar. 

Fakat buraları da onları kurtaramıyacak. Düz yerlerde sığınacak yer arayacaklar. Bunu da 

baĢaramayacaklar. Romalıların pek beceriksiz sil�h kullandıklarını biliyoruz. Bunun onlar için ilk 

baĢarısızlık belirtisi olduğunu sôyleyemem. Fakat toz tabakası onların aleyhindedir. Disiplinsiz bir 

surette birleĢerek kalkanlarıyla savunma yapmak istiyorlar. Bunlara asla ônem vermeyerek Alanlar ve 

Vizigotların üzerine hücum ediniz. Burası savaĢın en çetin olacağı yôndür. Sinirler kesilince, uzuvlar 

düĢer ve kemikler çôkerse vücut kendini tutamaz. Kalpleriniz heyecanlansın, adetiniz üzere heyecanla 

hücum ediniz. Sil�hlarınızın kuvvetini, Hunların azametini gôsteriniz. Eceli gelen rahat yatağında da 

ôlür. SavaĢ olmamıĢ olsa idi bu kadar kavim üzerinde Hunlar hakim olarak kalabilir miydi? Maeotisin 

kapalı, gizli yollarını asırlardan beri atalarımıza niçin açtı? BaĢarıdan eminim. Bu savaĢ meydanı 

Hunlara iyi gelecek, talih vaadetmektedir. DüĢmana ilk oku ben atıyorum ki, okumun değdiği adam 

ôlmüĢ insan demektir. Zira Attila savaĢ yapmaktadır”.87 

Ayrıca Attila bu sırada civarda askerlerin bulduğu k�hinden, bu savaĢtan kimin galip geleceğini 

sormuĢtu. Ayrıca bir koyun kesilerek, kürek kemiği ateĢte yakılmıĢ, kemiğin ateĢte aldığı Ģekille harbin 

neticesi ôğrenilmeye çalıĢılmıĢtı. �ıkan falın neticesine gôre düĢman komutanı ôlecekti. Fakat 
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Hunlarda mağlûp olacaktı.88 Her ne kadar Türkler‟de kürek kemiğini yakarak fala bakmak adeti 

biliniyorsa da,89 kaynaklarda Attila için verilen bilgilerin teferruatı tam olarak anlaĢılmamaktadır. 

Günümüze kadar ulaĢan bilgilere, ôzellikle Galya kaynaklarına gôre iki ordu, Maurica veya 

Mauriacum bôlgesini çeviren ve antik Ģehir Trecas‟den (Tricassis-Tricassira-Troyes) 5 Roma mili 

(yaklaĢık 7,5 km.) uzakta bulunan düzlükte karĢılaĢtılar. Yani Campus Mauriacus veya Mauriacum 

Campanum‟da karĢı karĢıya geldiler. Diğer coğrafî anlamda Campania denen düzlükte, Seine (Sen) 

nehrinin sol kıyısında ve Galyalı olmayan yazarlar tarafından sôylenen Catalaunum‟da savaĢ 

olmamıĢtır.90 

Harbin zamanı tam olarak bilinmemekteydi. Aureliani 14 Haziran‟da Attila‟nın kuĢatmasından 

kurtuldu. YaklaĢık 180-200 km. uzunluğundaki bir alandan geri çekilme hazırlıkları en az iki hafta 

sürdü. Bu açıdan savaĢ Haziran ayının son günlerinde olmuĢ olmalıydı.91 Tricassis ônündeki 5. mili 

gôsteren t�cın çevresindeki bôlge, tahminen Sen nehrinin geçiĢ yerinden yararlanılarak Aureliani-

Tricassis ana çizgisi boyunca yapılan Ģiddetli çarpıĢmanın bir yeriydi. Düzlükteki savaĢ kuzey, 

kuzeybatı yônünde ağırlık kazandı.92 Tricassis‟in kuzey-batısında Sen kıyısının solunda kurulmuĢ 

küçük Antik kent Brolium‟un 18 km. yakınında, Attila‟ya tabi Germen savaĢçıları, savaĢtan ônce veya 

hemen sonra Tricassis baĢpiskoposu aziz Lupus‟un emriyle kralın ônüne çıkmak isteyen 

Maximianus‟u ve onun yol arkadaĢlarını ôldürdü. Bu durum Hunların sağ kanadının Brolium‟un 

yanında bulunan Sen nehrinin diğer ônemli geçiĢ yerini savunduklarını veya savaĢtan sonra oradan, 

Pouan-sur-Aube yônüne doğru çekildiklerini gôsterdi. Brolium, Orta �ağ‟ın ilk zamanlarından beri, 

Hun devrinde ôlen birisinin adını taĢıdı (Saint Mesmin). Olaylar bu isimle hiçbir zaman var olmamıĢ 

olan kutsal Memorius ile ilgili efsanelerde farklı anlatıldı.93 30 ile 50 bin arasında olduğu kabul edilen 

Hun askerlerin sayısı (o devre gôre hayli fazla bir sayı idi), eski ve yeni tarihçiler tarafından oldukça 

çarpıtıldı.94 

�ğleden sonra üçten, akĢam karanlığı çôkene kadar süren dehĢet verici savaĢta kimse galip 

olmadı Attila, karanlık çôkerken kararg�hına dôndü, tahta araba ve eyerlerden bir set oluĢturdu. 

Vizigot-Roma ordusu, Hunların yoğun ok yağmuru sebebiyle, karargaha saldıramadı ve karanlığın 

çôkmesi sebebiyle onlar da karargahlarına geri dôndüler. Aetius ise geceyi kalkanların koruması 

altında geçirdi.95 Hun karargahının yahut savaĢ yerinin yakınlarında son zamanlarda bir Hun 

kazanına ait kırık bir parça bulundu. Bunun Attila‟nın akrabası olduğu iddia edilen ve savaĢta ôlen 

Laudarik‟in gômülmesiyle ilgili olup olmadığı kesin olarak saptanamadı.96 

Vizigot kuvvetleri atından düĢen ve o sırada Ostrogot soyundan Andagis tarafından mızrakla 

ôldürülen kralları I. Theodorik‟in cesedini de yanlarına alarak, savaĢta baĢından yaralanan tahtın 

varisi Thorismund‟un krallığını emniyet altına almak için hızla yurtlarına dôndüler.97 Diğer müttefikler 

dağıldı. Aetius ise, fazla ônemi olmayan kendi askerleri ile bir süre karargahta kaldı. Daha sonra 

Tricasis baĢpiskoposu Lupus‟un Ren nehrine kadar yol gôsterdiği Attila‟yı takip etmek istedi. Fakat 

periĢanlığından bunu baĢaramadı.98 �lkesine geri dônen Attila, bu sırada Tuna üzerinden kendisine 

gônderilen ve gôrüĢmek isteyen askerî üst komutanı Apollonius baĢkanlığındaki Doğu Roma elçilik 
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heyetini kabul etmedi. Vergilerin ôdenmesini isteyerek, onları yeni bir harple tehdit etti.99 

Hunlar ile Batı Roma arasında vukuû bulan bu savaĢ Jordanes tarafından Ģôyle anlatılmaktadır: 

“Romalıların tarafında düĢmanları yenmek için bir çok ordu gruplarını toplamıĢ olan Aetius vardı. 

Franklar, Sarmatlar, Ripariolenler, Brionerler ve bazı Germen kavimleri Aetius‟un emrinde 

bulunuyordu. Catalounum ya da baĢka bir adıyla Maunak kırlarında olay neticelendi. Bu kırlar bir çok 

halkın savaĢ alanını oluĢturuyordu ve herhangi bir entrika olmaksızın açık kırlarda savaĢılıyordu. 

Peki neden yapılıyordu bu Ģiddetli savaĢlar? Ġnsanların birbirlerine sil�hlarla saldırmalarına 

sebep olan bu nefret nereden kaynaklanıyordu? Ġnsanların sadece liderleri için yaĢadıkları bilinen bir 

gerçektir ve bir tek bu liderin sôzüyle binlerce insan savaĢıyor. Sonuçta yüzyıllar boyunca tabiatın 

yarattığı güzellikler bir anda yok olup gidiyor. Asıl savaĢın kendisine geçmeden ônce bu ünlü, büyük 

ve karmaĢık savaĢın ôncesinde geliĢen olayları anlatmak istiyorum: 

Alan kralı Sangibanus, tehdit edici gelecekten korktuğu için, Attila‟ya teslim olacağına ve 

bulunduğu Orleans Ģehrini ona vereceğine sôz vermiĢti. Ancak Aetius ve Theodorik bunu ôğrenince, 

Attila‟nın geliĢinden ônce Ģehrin etrafına yüksek duvarlar yaptırdılar ve Sangibanus‟u da gôzetlediler. 

Bundan korkan ve güvendiği insanların ihanetini gôren Attila, savaĢı baĢlatmamak için bir süre 

oyalandı. Kaçmayı düĢündü, ancak bunu gururuna yediremedi ve sonunda falcıların yanına giderek 

gelecek hakkında bilgi istedi. Falcılar geleceğin Hunlara kôtülük getireceğini, ancak düĢman liderinin 

ôleceğini sôylediler. Bunun üzerine Aetius‟un ôlmesini isteyen Attila kôtülük pahasına da olsa savaĢı 

baĢlattı. 

SavaĢ daha ônce belirtildiği gibi Catalaunum‟da gerçekleĢiyordu. Burası oldukça yüksek bir yer 

olduğu için her iki taraf da bu yüksekliğe yerleĢmeye çalıĢıyordu. Sağ bôlgeyi Hunlar, sol bôlgeyi ise 

Romalılar, Vizigotlar ve yardımcı grupları kaplıyordu. SavaĢ, ônce boĢ kalan bu yüksekliğe yerleĢmek 

için alevlendi. Sağ kanadı Theodorik ve Vizigotlar, sol kanadı Aetius ile Romalılar, orta kısmı ise, 

kaçmaması için Sangibanus tutuyordu. Hunlarda ise ortada Attila bulunuyor kanatları ise değiĢik 

kavimlerden oluĢan halklar oluĢturuyordu. Bunlar arasında Doğu Gotlarının liderleri Valamir, 

Theodemir ve Videmer, ayrıca Attila‟nın akıllılığı sebebiyle çok sevdiği Ardarik ve ordusu da 

bulunuyordu. Hepsi istisnasız Attila‟nın sôzünü dinliyor ve onun komutlarına gôre hareket ediyorlardı. 

Attila hepsini yônetiyor ve tek baĢına kaderleri hakkında karar veriyordu. SavaĢ, daha ônce de 

belirtildiği gibi uygun yere gelebilmek için baĢladı. Attila, ordularına dağın zirvesine ilerlemelerini 

emretti. Ancak Thorismund ve Aetius, onlardan daha çabuk davranıp zirveye ulaĢtılar ve gelen 

Hunları yukarıdan püskürttüler. 

Ordusunun sendelemeye baĢladığını gôren Attila, onları cesaretlendirmeye çalıĢtı. Attila‟nın 

sôzlerini duyan ordu, kendini toparlayıp düĢmana saldırdı. �ağın gôrdüğü en Ģiddetli, en büyük savaĢ 

gerçekleĢtirildi. SavaĢ, korkunç, sonu belirsiz, hiçbir yerde ve hiçbir zaman gôrülmemiĢ Ģekilde kanlı 

ve kızgındı. SavaĢın yapıldığı yerin sol tarafından akan nehrin suları ôlü ve yaralıların kanı ile renk 

değiĢtirmiĢti. Susamaktan içleri yanıp, ağızları kuruyan yaralılar, derenin kenarına geldiklerinde, onu 
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ôlülerin cesetleri ile dolmuĢ buldular ve dudaklarını ancak yaralıların kanı ile ıslatmak zorunda 

kaldılar. Bu çarpıĢmada Theodorik, atıyla ordusu arasında dolaĢıp, onları savaĢa cesaretlendirmeye 

çalıĢırken, atından düĢüp kendi adamları tarafından ezildi. Bôylece falcıların Attila‟ya sôyledikleri 

doğru çıktı. Ancak Attila, bunun Theodorik için değil de Aetius için geçerli olacağını ummuĢtu. 

Vizigotlar Alanlardan ayrılıp Hunlara saldırdılar. Attila son anda sığınağa, ki bu sığınak bir sürü at 

arabasının oluĢturduğu yuvarlak bir duvardı, kaçarak hayatını kurtarabildi. Kral Theodorik‟in oğlu 

Theodorismus karanlığın etkisiyle yolunu ĢaĢırıp düĢmanların bôlgesine girdi ve ancak onu arayan 

arkadaĢlarının yardımıyla kurtulabildi. 

Ertesi sabah Romalılar, bir çok ôlünün bulunduğu alanda hiçbir Hunlu‟yu gôremeyince savaĢı 

kazandıklarını sandılar. Ancak Attila‟nın, korkak birisi gibi kaçmadığını, sadece kesin bir yenilgi sôz 

konusu olduğu için geri çekildiğini de biliyorlardı. �ünkü Attila, kesinlikle bir kaçak gibi davranmıyordu. 

Uzaktan sil�h sesleri ve gürültüleriyle varlığını belli ediyordu. Bu Ģekilde, yenilmiĢ olduğu halde bile 

düĢmanlarını korkutabiliyordu. DüĢmanları ona nasıl davranacaklarını düĢünüyorlardı. Sonunda onun 

etrafını sarmaya karar verdiler. Attila ise sığınağın ônüne büyük bir ateĢ hazırlatmıĢtı. Bôylece, 

düĢmanın gelmesi halinde, onların eline düĢmektense ateĢe atılıp ôlmeyi tercih etmiĢti. 

Bu sırada Vizigotlar krallarını, oğulları da babalarını merak ettikleri için onu aramaya koyuldular. 

Onu, bir çok cesedin bulunduğu alanda ôlü olarak buldular. Büyük ağıtlarla ve geleneklerine uygun bir 

seremoni ile oradan alıp gôtürdüler. Thorismund (Theodorik‟in en büyük oğlu) babasının ôlümünün 

etkisiyle, Hunlardan nasıl ôç alabileceklerini Aetius‟a sordu. Aetius da, Hunların yok edilmesinden 

sonra Gotların Roma Ġmparatorluğu için tehlike oluĢturabileceğini düĢündüğünden, Thorismund‟un 

ülkesine dônüp yônetimi ele almasını tavsiye etti. �ünkü babasının ôlümünden sonra kardeĢleri miras 

için harekete geçip karıĢıklık meydana getirebilirlerdi. Bunun bir hile olduğunu anlayamayan 

Thorismund, Hunlarla savaĢmaktan vazgeçip Galya‟ya ülkesine dôndü. 

Dünyaca ünlü bu savaĢta, her iki taraftan da 165.000 kadar insan ôlmüĢtü. Attila, Gotların 

ayrıldığını ôğrenince içinde bir zafer hissi uyandı.”100 

Attila‟nın batı seferine dair Prosper Tiro‟nun kroniğinde Ģu bilgiler bulunmaktadır: “Ağabeyinin 

ôlümüyle daha güçlü hale gelen Attila, çevresindeki binlerce ahaliyi savaĢa zorladı. Attila‟nın da 

sôylediği gibi, güya sadece Gotlara karĢı harekete geçecek, Romalıların ise yanında olacaktı. Ren‟i 

geçtikten sonra Galya Ģehirlerine en kôtü ve en korkunç baskınları yaptı. Bizimkiler yani Romalılar ve 

Gotlar, hemen kinlerini indirmek için diğer bazı ordularla birleĢip bu kôtü düĢmanı yok etmeye karar 

verdiler. Burada Aetius‟un ileri gôrüĢlülüğü kendini gôsterdi. ġôyle ki, her taraftan toplanan bu 

kuvvetlerle düĢmanın karĢısına geçiyordu. Bu savaĢ sırasında taraflardan hiçbiri yenilmedi. �lenlerin 

ve yaralananların sayısı sayılacak gibi değildi. Fakat Hunlar ôyle vuruldu ki, savaĢmaya 

yanaĢmıyorlardı. En azından kalanları ülkelerine geri gôtürüp, yaĢamalarını temin etmek 

istiyorlardı.101” 

Damaskios ise Ģunları yazmıĢtır: “Roma Ģehrinin ônlerinde III. Valentinianus ve Attila arasında 
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bir savaĢ gerçekleĢti. Bu savaĢta o kadar çok kan akıtıldı ki, sadece liderler ve ileri gelen bir kaç kiĢi 

hayatlarını kurtarabildi. Ancak bu olayda ilginç olan Ģudur: SavaĢanların hepsi, ôldükten sonra, onların 

ruhları 3 gün 3 gece h�l� savaĢmaya devam etmiĢlerdir. Evet, ruhların nasıl birbirlerine saldırdıkları 

ve sil�hların nasıl çarpıĢtığı gôrülebiliyor ve de duyulabiliyordu. Bugüne kadar bu tip savaĢ 

manzaraları kendilerini gôstermiĢ, ancak herhangi bir ses çıkarmamıĢlardır”.102 

Bu arada savaĢa katılanların sayısı, verilen kayıplar ve harbin neticesi mevzuları oldukça 

ihtilaflıdır. Batı Roma üzerine yürüyen Hun ordusunun miktarını bazı yazarlar 500.000‟e kadar 

çıkarmıĢlardır. Ayrıca savaĢ alanında her iki tarafın ôlü sayısının 300 ila 500 bin arasında 

olabileceğini de sôylemiĢlerdir. SavaĢan her iki tarafın da, müttefikleriyle beraber kalabalık bir ordu 

teĢkil ettikleri, harbin neticesinde çok sayıda kayıp verdikleri biliniyorsa da, verilen rakamların hepsi 

mübalağalıdır. Nitekim, devrin Ģartları ve nüfus hareketlerine gôre, Attila‟nın harb meydanındaki 

ordusunun 20-30 bin arasında olduğu, her iki tarafın kayıplarının sayısınında, Jordanes‟in bahsettiği 

165‟in en fazla 1/5‟i kadar olduğu tahmin edilmiĢtir.103 SavaĢı kimin kazandığı meselesinde de tam 

bir fikir birliği bulunmamaktadır. Umumiyetle Roma kaynaklarına, kilise tarihlerine ve destanlara atfen 

Attila‟nın mağlûp olduğu kabul edilmektedir. Fakat Batı kaynaklarının kendileri dıĢındakiler için verdiği 

bilgilerin ne ôlçüde güvenilir olduğu gôz ônüne alınırsa, neticenin ôyle olmadığı gôrülebilmektedir. 

�ünkü çok üstün gôrdükleri medeniyetlerinin, nereden geldiklerini bilmedikleri bir kavim tarafından 

mağlûp edilebileceğini kabul etmek istememiĢlerdir. Bu arada harbin feci sonuçlarına bakarak, harbin 

galibi ve mağlubu olmadığı da düĢünülmektedir. Bütün bunların yanında Attila‟nın, açlığa, salgın 

hastalıklara rağmen ordusunu ülkesine sağ-salim dôndürebilmesi, aradan bir yıl geçmeden yine güçlü 

bir Ģekilde Roma ônlerinde gôrünerek büyük bir dehĢet, korku verebilmesi, Roma hükümeti ile periĢan 

ve az sayıdaki ordunun aczi gôz ônüne alındığında, zafer ve baĢarının Attila‟ya ait olduğu 

anlaĢılacaktır.104 

Roma Seferi 

452 yılının ilkbahar sonlarında Attila, ordusu ile Pannonia‟dan hareketle ve Aetius tarafından 

çok az müdafaa edilen Juli Alpleri‟nin dağ boğazını geçti.105 Dahilî karıĢıklıklar ve saray entrikaları 

sebebiyle Aetius, Attila‟nın ilerlemesine karĢı tedbir alamadı. Attila, surlarla çevrili, ileri harek�tına 

mani olan Aquileia Ģehrinin ônlerine kadar kolayca ulaĢtı. Bu Ģehir, imparatorluğun doğu sınırlarını 

müdafaa eden bir konumda idi. Bu yüzden çok iyi tahkim edilmiĢ bir vaziyette idi. Burayı koruyan 

askerler, Alarik ile Antala‟nın komutası altındaki Gotlar idi. ġehir Hunların hücumlarına karĢı üç ay 

direndi ve hiçbir zaman teslim olmayacak intibaı uyandırdı. �evredeki meskûn yerleri ele geçirmiĢ 

olan Hunlar arasında, erzak azlığı nedeniyle huzursuzluk baĢ gôsterdi. Attila ise stratejik ônemi çok 

büyük olan bôyle bir yeri ele geçirmeden ilerlemeyi uygun bulmadı. Bu sırada bir leyleğin yavruları ile 

birlikte Aquileia‟yı terketmekte olduğunu gôrdü. Attila, bundan faydalanarak askerlerinin cesaretini 

arttırmak gayesiyle onlara hitap etti. Jordanes‟in anlattıklarına gôre Ģunları sôyledi: “�stün bir 

ônseziyle yaratılmıĢ olan bu kuĢ, bu Ģehrin kendisini koruyamayacağı, orada emniyette 

olamayacağına kanaat getirerek yuvasını bırakıp gitmektedir. Bu, kaleyi koruyanların artık Ģehri 

müdafaa edecek güç ve imk�ndan mahrum olduklarının kati iĢaretidir. Demek oluyor ki, artık 
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muhasaramıza uzun süre dayanamayacaklardır”. Bu konuĢma Hun askerî arasında müthiĢ bir tesir 

yaptı ve Attila, üç aylık sıkı bir kuĢatmadan sonra deniz, nehir ve bataklıklarla korunan, Ģiddetle hiçbir 

zaman ele geçirilememiĢ, bütün imparatorluğun 9. büyük Ģehri Aquileia‟yı ele geçirerek tahrip etti.106 

Bu Ģehir düĢtükten sonra Attila Ġtalya‟ya girdi. Altinum, Padua yahut Concordia gibi Ģehirleri de 

harabeye çevirdi.107 Buradan Vicentia (Vicenza), Verona, Brexia (Brescia), Pergamo ve Mediolanum 

(Milona) üzerinden Ticinum (Pavia)‟a kadar uzandı. Kendisine kapılarını gônüllü olarak açmayan 

kentleri ateĢe verdi. Bu durumda ise çoğu teslim olmayı tercih etti.108 Hunların ilerlemeleri Ġtalya‟yı 

korkuttu ve dehĢete boğdu. Ġmparator Valentinianus, Ravenna‟deki saraydan kaçtı. Bu arada Aetius, 

Doğu Roma imparatoru Marcianus‟dan yardım istedi. Fakat onun askerleri ile yardıma gelmesi çok 

uzun zaman alacaktı.109 

Bu durum karĢısında Batı Roma imparatoru III. Valentinianus Roma hükümetini topladı. Doğu 

Roma‟nın yaĢadığı tecrübelerden de yararlanarak bir çôzüm yolu bulmaya çalıĢtı. 450 yılının konsülü 

ve gôzde senatôrlerden biri olan Avienus‟un ônderliği altında, Roma Ģehrinin valisi Trigetius ve Papa 

I. Leo (Büyük Leo) Attila‟ya elçi olarak gônderildi. Umutlarını, 435‟de Hippo Regius Ģehrinde 

Vandalların Ģeytanî kralı Geiserik ile antlaĢmayı baĢaran Trigetius‟a bağlamıĢlardı. Elçilik heyeti, Po 

ve Mincio ırmaklarının birleĢtiği yerde bulunan Attila ile gôrüĢtüler. AteĢkes istediler ve sonunda 

baĢarı elde ettiler.110 Hıristiyanlık �leminin en büyük ruhani Ģahsiyeti olan Papa Leo, Attila‟nın 

ayağına gitmeden evvel, ôzel merasimlerde giyilen muhteĢem papalık elbisesini giymiĢ ve büyük Hun 

imparatorunun huzuruna bôyle çıkmıĢtı. Attila Papa‟ya gayet nazik muamelede bulunmasına rağmen, 

aralarında geçen konuĢma bilinmemekteydi. Fakat aralarında ne geçmiĢ olursa olsun, neticede 

Romalılar bağıĢlanmak için yalvarmıĢlardı.111 Yanlarında getirdikleri esirler Hunlara teslim edildi. 

Bunun yanında Attila‟nın h�kimiyetinin gôstergesi olarak fazla miktarda altın da verildi. Bundan sonra 

Attila, Batı Roma‟yı da h�kimiyeti altına aldığına inanarak Ġtalya‟yı terketti ve Tuna nehri gerisine geri 

dôndü. Aquilaea‟nın kuĢatması sırasında ordu epey kayıp verdi. Daha sonraları gômülmeyen ôlüler 

yüzünden Kuzey Ġtalya‟da, yaz sıcağında salgın hastalık baĢgôsterdi. Bu sebeple Attila geri dônüĢünü 

geciktirmedi. Yorgun olan ordunun yolda ôzellikle Doğu Roma ordusu ile karĢılaĢmaması için dônüĢ 

yolunu ayrı bir güzerg�htan, Adise ırmağı tarafından seçti.112 

Attila, ordusu ile Kuzey Ġtalya‟da bulunurken, Doğu Romalılar Tuna‟yı geçti ve Hun sınır 

birliklerine saldırdı. Ayrıca Aetius‟a da yardımcı birlikler gônderdi. Bu sebeple merkezine dônen Attila, 

Ġmparator Theodosios zamanından kalma vergi paralarının derhal ôdenmesini istedi ve Doğu Roma‟yı 

savaĢla tehdit etti. Ayrıca kendisinin Roma ônlerinde bulunmasını fırsat bilerek isyana teĢvik eden 

Kafkasya Alanları üzerine de ordu gôndererek, onları te„dib etti.113 Attila, Doğu Roma‟nın yeni 

imparatoru Marcianus‟a karĢı te„dib seferi düĢündüğü ve ônündeki son güç Sasaniler üzerine büyük 

bir harekata hazırlandığı sırada, yeni yaptığı evliliğin zifaf gecesinde ağzından, burnundan kan 

boĢalması suretiyle ôldü (453 ilkbaharı).114 

Attila‟nın �lümü 

Büyük Hun hükümdarı, halkını fetihçi bir kitle haline getirerek, dünya fatihi (hakimi) olma idealini 
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gerçekleĢtirmek istemiĢtir. Bunun için ilk ônce, ikiye bôlünmüĢ olan, Doğu ve Batı Roma 

Ġmparatorluklarını yıkmak istemiĢtir. Ġstanbul kuĢatmasıyla Doğu‟yu, Campus Mauriacus savaĢıyla da 

Batı‟yı etkisiz hale getirmiĢtir. Daha sonra ordusunu Tuna ile Tisa arasına çekerek, Sasanilere karĢı 

yeni savaĢ planları tasarlamıĢtır. Ġktidarının ve kuvvetinin zirvesinde iken beklenmedik Ģekilde 

ôlüvermiĢtir.115 

Jordanes Attila‟nın ôlümü ve cenaze merasimi hakkında Ģu enteresan bilgileri vermektedir: 

“Attila, tarihçi Priskos‟un anlattığına gôre, ôldüğü sırada Ildico adlı çok güzel bir kızı, o soyun geleneği 

uyarınca, sayısız eĢlerinin ardından kendine eĢ olarak alıyordu ve düğün sırasında çok fazla 

neĢelenerek gevĢeyip Ģarap ve uykunun verdiği ağırlıkla sırtüstü uzandığında, her zaman baĢına 

geldiği üzere, burnundan oluk oluk kan akmaya baĢladı. Kanın normal akıĢ yolları engellenince de, 

ôldürücü yoldan boğazına inerek hayatına son verdi. Ertesi gün, güneĢ gôkyüzünün tepesine 

yükseldiğinde, hakanın adamları kuĢku içerisindeydiler. Kapıyı açıp içeriye girdiklerinde Attila‟yı, 

ağlayıp sızlayan kızın kollarında yarası beresi olmadığı halde ôlü durumda, kızı da yüzünü peçesinin 

altına gômmüĢ, ağlarken buldular”.116 Bu arada Jordanes, Attila‟nın ôlümü üzerine Doğu Roma 

Ġmparatoru Markianos‟un rüyasını Priskos‟a dayanarak nakleder: “O zaman Ģu hayrete Ģayan Ģey 

vukuû bulmuĢtur. Bu kadar vahĢi düĢman hususunda endiĢeli olan Doğu‟nun kralı Markianos‟a 

rüyasında, Tanrının kendi yanında oturduğu gôrülmüĢ ve tanrı ona Attila‟nın yayının aynı gecede 

kırılmıĢ olduğunu gôstermiĢtir. Sanki bununla soyun kendisi bir çok Ģey elde ediyormuĢ. Sanki bu 

sil�hta çok anlam varmıĢ gibi. Tarihçi Priskos bunu gerçekten ispat edebileceğini (yani buna 

gerçekten tanık olduğunu) sôylemektedir”.117 Bundan sonra Jordanes Attila‟nın cenaze tôrenini tasvir 

ederek: “Ordug�hın ortasındaki ipek çadırın içerisinde Attila‟nın naaĢı duruyordu. Bunun etrafında 

Hun askerlerinden seçilmiĢ süvariler savaĢ oyunları oynuyorlardı. Erkekler halk geleneğine uygun 

olarak saçlarını kestiler. Korku uyandıran yüzlerini derin yaralarla çirkinleĢtirdiler. Aynı zamanda 

ozanlar ve savaĢçılar Hun dilinde ağıtlar sôylediler Muncuk‟un oğlu Attila, en kahraman milletlerin 

efendisi. Sen Ġskitya ve Germenya‟ya sahip olduğun gibi, sayısız Ģehirleri de zaptettin. Her iki Roma 

Ġmparatorluğu‟nu da korkutarak kendine diz çôktürdün. Onlardan yıllık vergi aldın. Kaderin bütün 

bunları yaptıktan sonra, düĢmanların hıyanetinden yahut yarasından değil, halkının arasında hiçbir acı 

duymadan ôldün. Priskos‟un anlattığına gôre daha sonra Attila‟nın mezarının baĢında strava denilen 

cenaze yemeği yenmiĢ ve defin tôrenine baĢlanmıĢtır. Attila‟nın cesedi birbiri ardına üç tabuta kondu. 

Bunlardan birincisi altın, ikincisi gümüĢ, üçüncüsü ise demirdendi. Bu, güçlü kralın üçüne de değdiğini 

gôstermek içindi. Demir, kavimleri yendiğinin, altın ve gümüĢ ise her iki Roma Ġmparatorluğu‟nda 

kazandığı mevkinin iĢareti idi. Gômme iĢi geceleyin ve gizlice oldu. SavaĢta düĢmandan alınan 

sil�hlar, değiĢik taĢlarla süslü altın iĢlemeli at koĢum takımları ve krallığını gôsteren değiĢik Ģeyler 

onunla birlikte mezara kondu. Bunlar onun sarayını süslüyorlardı. Ġnsana has aç gôzlülüğü, bir büyük 

ve değerli hazineden uzak tutmak, kabrin yerini hiç kimsenin bilmemesi için mezarı kazanlar da 

ôldürüldü”.118 

Attila‟nın nereye gômüldüğü bilinmemektedir. Fakat mezarının Tuna ve Tisa arasındaki bôlgenin 

doğu yarısında olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca Jordanes‟in mezarı kazanların ôldürülerek Attila ile 



  1449 

gômüldüğü haberinin ise hiçbir iĢareti bulunmamaktadır. Mezarın, mecrası değiĢtirilen bir nehire 

gômüldüğü sôylenmiĢse de bunu destekleyecek deliller mevcut değildir. Yalnız çok kıymetli eĢyaların 

bulunduğu Attila‟nın kabri, o zamanki Ģartlar altında yağma ve soygunlara karĢı gizli tutulmuĢtur.119 

Allah‟ın kamçısı (Flagellum Dei) ve günaha batan Hıristiyanları cezalandırmak gayesi ile Allah‟ın 

gôndermiĢ olduğuna inanılan Attila‟nın fiziksel ôzelliklerine, Ģahsiyetine dair Jordanes ve Priskos‟da 

Ģu bilgiler verilmiĢtir: “Kavimlerin sarsılması, bütün dünyanın korkması için doğmuĢ bir adam; 

hakkında yayılan korkunç haberler nedeniyle herkesin kendisinden korktuğu kiĢi idi. Kibirle iki kat 

yürür, gôzleri ıĢık saçar, gururlu gücünü vücudunun hareketleriyle de hissettirirdi. SavaĢı herĢeyden 

çok sevmesine rağmen düĢünerek hareket eder, bir çok Ģeyi aklıyla baĢarırdı. Kendisinden aman 

dileyenlere merhamet gôsterir ve kendine sadık olanlara karĢı çok lütuf gôsterirdi. Kısa boylu, geniĢ 

omuzlu idi. Büyük baĢına nisbetle gôzleri küçüktü. Seyrek sakalı beyazlamıĢtı. Yassı burnu ve 

biçimsiz yüzü, kôklerinin damgasını taĢıyordu. Akıllı ve kurnazdı. Tehdit ettiği yerin dıĢında baĢka bir 

yerden saldırırdı”.120 “…bize ve diğer barbarlara çok tatlı ve leziz yemekler getirildi. Diğer Ġskitlere ve 

bize gümüĢ tabaklarda, Attila‟ya ise tahta tabakta et getirmiĢlerdi. Her cihette mutedil ve kanaatk�r idi. 

Misafirlere altın ve gümüĢ kadehler verdiği halde onun kadehi tahtadan idi. Sırtındaki elbiseleri, 

ayakkabıları, kılıcının kabzası ve atının takımları askerlerininkinden hiç de farklı değildi. Buna karĢı 

diğer Ġskit komutanlarının bu eĢyaları altın ve kıymetli taĢlarla süslü, gôz kamaĢtırıcı idi. Kendisininki 

bôyle değildi. Yalnız diğerlerinden daha temiz idi”.121 
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~ bil-g� haliyle eski Türkçede de gôrülmekte ve “akıllı, bilgili idareci” manasına gelmektedir. Priskos, 
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v�ris olarak tek kalmıĢtır. Bunun en güzel ôrneğini ise Doğu Romalılara kaçan ve Margus barisi ile 
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ônüne dikilse de, onlar (Romalılar) sadece artistliği düĢünürler”. 
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vd.; T. D. Bornes, Patricii Under Valentinian III, Phoenix, 24, 1975, s. 164. 

44 Priskos, s. 26. 
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69 O. J. Maenchen-Helfen, Die Welt Der Hunnen, s. 97-98. 
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1928, s. 108-111; P. V�czy, Hunlar Avrupa‟da, s. 114; I. Bñna, Das Hunnenreich, s. 94. 
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değiĢtirerek anlatmıĢtır. Nitekim Attila‟yı Roma‟ya kadar ilerletmiĢ, savaĢ yeri olarak da Roma ônlerini 
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olur ve planlı olması gereken hadise değiĢik tarihi kaynaklarda mutlaka aksi bulurdu. Bu olay sonraları 

sadece destanlara yansımıĢtır. �ünki tarihî ana kaynaklar vakada maalesef suskun ve yetersiz 

kalmaktadır. B. Sz�sz, A Hönok Tôrténete Attila Nagykir�ly, s. 362-363; E. A. Thompson, A History of 
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Kafkasya'da Hunlar / Doç. Dr. Tarık Dostiyev [s.921-927] 

Baku Devlet �niversitesi / Azerbaycan 

Türkler, ilkin Orta �ağ Kafkasya‟nın siyasi, etnik ve kültürel hayatında aktif rol almalarıyla 

bôlgede cereyan eden etnik süreçlerde ônemli bir yere sahipti. Yazılı kaynaklara dayalı araĢtırmalar 

yapmıĢ olan tarihçiler, Hunların, Kuzey Kafkasya‟ya ve Hazar sahiline gôçlerini ve Kafkasya‟da ônemli 

askeri-siyasi güce dônüĢmelerini sosyo-ekonomik ve kültürel hayatta hakaret gibi kabul ederek 

dağıntı ve yağmacılığın boyutlarının had safhaya ulaĢtığını yazarak alıĢılagelmiĢ bir hatayı 

tekrarlamaktadırlar. Oysa arkeolojik araĢtırmalar, Hazar sahili ve Kuzey Kafkasya bôlgelerinde toplu 

yağmacılığın ekonomik durumun çôküĢ nedeni olmadığını gôstermektedir. Ġster Dağıstan, isterse de 

Kuzeydoğu Azerbaycan arazilerinde yapılmıĢ arkeolojik araĢtırmalar tam tersi IV-VII. yüzyıllarda 

ekonomik ve kültürel yükseliĢi ispatlamaktadır.1 

Hunların Kafkasya‟ya geliĢi yazılı kaynaklarda milat ôncesine tesadüf etmektedir. Bulgarlar, 

Kafkasya‟da meskunlaĢmıĢ ilk Hun boyu olmuĢlar. Protobulgarların Kafkasya‟da yerleĢmesi 

konusunda IV. yüzyılın Süryani yazarı Mar Apas Katina: “milattan ônce, Bulgarların Kafkasya 

sıradağlarındaki topraklarında büyük karıĢıklıklar yaĢandı. Onların büyük çoğunluğu ayrılıp bizim 

topraklara geldiler. Koh‟un güneyindeki verimli topraklara yerleĢerek uzun yıllar orada yaĢadılar”.2 

II. yüzyılda yaĢamıĢ Yunan tarihçi Dionisi Parieget, Hazar Denizi‟nin batı sahili boyunca 

meskunlaĢmıĢ boylardan sôz ederken kuzeyden güneye Ġskit, Hun, Kaspi, Alban, Kabusileri, onları 

takiben ise Mardları, Girkanları ve Tapirleri gôsteriyor.3 Bu da II. yüzyılın ortalarında Hazar Denizi‟nin 

batı kıyılarında, Albanların kuzeyinde Hunların yaĢadıkları gôrülmektedir. Hunların Kafkasya‟da 

yerleĢmesine dair bir baĢka ônemli bilgiye ise II. yüzyılın baĢka bir Yunan alimi Klavdi Ptolemey‟in 

eserinde rastlanmaktadır.4 

Yazılı kaynaklar, III-IV. yüzyıllarda Kafkasya‟nın askeri ve siyasi tarihinde Hunların ônemli bir rol 

üstlendiğini gôstermekteler. Onlar, bu dônemde artık bôlgenin ônemli gücü olarak varlıklarını 

ispatlamıĢlardı. V. yüzyılda yaĢamıĢ Ermeni tarihçisi III. yüzyılın baĢlarında Hazar‟ın batı sahillerinde 

meskunlaĢmıĢ Hunların Ġran‟da baĢ vermiĢ hadiselere aktif bir Ģekilde katıldıklarını ôzellikle 

vurguluyor. Sonuncu Parfiya Ģahı V. Artaban‟ın ôlümü ve yeni Sasaniler sülalesinin banisi ArdeĢir‟in 

Ġran‟da hakimiyet kurduktan sonra ArĢakiler sülalesinden olan Hosrov ġah “Fars toprağına baskın için 

Alban ve Ġberlerden asker topladı, Alan kapılarından ve �or (Derbent) istihkamlarından Hunları 

çağırdı”.5 

Ġlkin Orta �ağ‟da Kuzeydoğu Azerbaycan‟ın ônemli stratejik bôlgelerinden olan �or veya �ola 

eski Türk menĢeli �ol boyu ile bağlıydı.6 

IV. yüzyılın ilk çeyreğinde Hazar‟ın batı sahillerinde meskunlaĢtıkları kesinlik kazanan Hunların, 

Azerbaycan arazilerine yaptıkları akınlar ta Mil Düzü‟ne kadar ilerlemiĢtir.7 
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Gürcü salnamesinin verdiği bilgilere gôre Hunlar, IV. yüzyılın 30‟lu yıllarında Ġberiya ve 

Ermenistan‟la ittifak yaparak hem Kafkasya‟da Sasanilerin saldırılarının karĢısını almıĢ, hem de Fars 

topraklarına baskınlar düzenlemiĢlerdir.8 Kaynağın verdiği diğer bilgiye gôre IV. yüzyılın birinci 

yarısında Kartli III. Marian, Derbent yakınlığında Kafkasya‟nın dağ halklarına yardım gôsteren 

”Hazarlar”la savaĢmıĢtır.9 Burada Hazarlar olarak belirtilen bu boy muhtemelen Hunlardır. �ünkü 

Hazarların Derbent sınırlarında sahneye çıkmaları sonraki yüzyıllara ait bir olaydır. Gürcü 

salnamesinin verdiği bilgilere dayanarak IV. yüzyılda Hunların Kafkasya‟nın Hazar boyu topraklarında 

meskunlaĢtığını ve onların güney sınırlarının Derbent geçidinden baĢlayarak güneye doğru uzandığı 

sôylenebilir. 

Bazı �limler Kafkasya‟daki “Hun ülkesinden”, Hunların meskunlaĢtığı araziden sôz ederken, bu 

devletin Derbent‟in kuzeyindeki çôlleri de sınırları içine aldığını sôylemekteler.10 

Amma yazılı kaynakların ve arkeolojik bilgilerin karĢılaĢtırmalı araĢtırılması sonucu elde edilen 

verilere dayanarak Hunların, Derbent‟ten de güneye, BeĢparmak Dağı sınırlarına kadar Hazar boyu 

topraklarda yaĢadıklarını sôyleyebiliriz. V. yüzyılın Ermeni tarihçisi Favstos Buzand IV. yüzyılın 30‟lu 

yıllarında vuku bulmuĢ olaylar hakkında verdiği bilgilerde, Derbent‟in güneyindeki topraklarda da 

Hunların çoğunluk oluĢturduklarını gôstermektedir. Bu kaynakta, 337 yılında Maskut Ģahı Sanesan‟ın 

ônderliğinde “çok sayılı Hun ordularının” Ermenistan‟a baskın yaparak onun baĢkenti ValarĢapat‟ı 

tuttuğu ve bir yıl burada hüküm sürdüğü anlatılır.11 Alban, tarihçi Moisey Kalankatuklu‟nun eserinde 

bu hükümdar Sanatruk adıyla geçmektedir.12 Bilindiği gibi, Maskutlar (Massagetler) milattan sonra ilk 

yüzyıllarda MüĢkür Düzü‟nde (bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti‟nin Haçmaz bôlgesi) kendi 

devletlerini kurmuĢlardır.13 Bu ġahlığın sınırlarıyla ilgili kesin bir bilgiye sahip değiliz. Kimi bilim 

adamları, Maskut ġahlığı‟nın güney sınırlarının Kür Nehri, kimileri Gilgilçay veya BeĢparmak Dağı, 

kimileri ise Velveleçay olduğunu kanıtlama çabası içindedirler. Kuzey sınırlarıyla ilgili ise Samurçay 

veya Derbent Ģehrinin olması konusunda çeliĢkili fikirler ône sürülmektedir.14 Favstos Buzand Maskut 

ġahlığı‟nın sınırları hakkında kesin bilgi vermese de onun deniz kıyısında yerleĢen bir ülke olduğunu 

bildirmektedir. 

Ermenice “Maskut”, Arapça “Maskat”a uygun gelen “MüĢkür” hem de Massaget adı ile bağlıdır. 

Yazılı kaynaklar ve toponomik bilgiler araĢtırıldığı zaman Haçmaz ve kısmen de Gusar bôlgelerini 

kapsayan MüĢkür Düzü‟nün Maskut ġahlığı sınırları içinde olduğunu sôylemek zor olmasa gerek. 

Maskut ġahlığı‟nın kuzey sınırları hakkında bilgi edinmek için Alban tarihçisi Moisey Kalankatuklu‟nun 

eserinden yararlanabiliriz. Tarihçinin, “Yelisey‟in Doğuyu (Albaniya‟yı) kendi serencamına alır. 

Güdsden ayrılıp Ġran‟a gider ve oradan Ermenilerin gôzünden kaçarak Maskut toprağına geçer. 

�ola‟da kendi tebliğine baĢlar”.15 Cümlelerine dayanarak Maskut ġahlığı‟nın kuzey sınırlarının ilk 

dônemlerde Derbent‟e kadar uzandığını, fakat daha sonraki dônemlerde Samur Nehri ile 

sınırlandığını sôyleyebiliriz. 

Hunlar, Maskut ġahlığı‟nın askeri, siyasi ve etno-kültürel hayatında ônemli yer tutmaktadır. Bazı 

kaynakların Maskut ġahlığı‟nı ”Masaha-Hunların ülkesi” adlandırmaları hiç de tesadüf değildir.16 



  1470 

Buradan, IV. yüzyılda Hunların yerleĢtiği arazinin Derbent‟le sınırlı kalmadığını, güneyde Velveleçay‟a 

ve BeĢparmak Dağı‟na kadar uzanmıĢ olduğu kanısına varabiliriz. Maskut ġahlığı‟nın ônemli 

merkezlerinden birinin harabeliklerinin MüĢkür Düzü‟nde bulunmuĢ olması ve çevredeki ondan fazla 

tepeden birini yerli halkın ”Huna Tepe” olarak adlandırmaları Hunların bu bôlgede yaĢadıklarına dair 

ônemli bir bilgidir. Yapılan arkeolojik kazılar, daha miladın ilk yüzyıllarında burada Ģehir tipi yerleĢim 

biriminin salındığını kanıtlamaktadır. Ġlkin Orta �ağ‟da daha da geliĢmiĢ, sınırlarını geniĢletmiĢ, 

nüfusunu arttırmıĢ olan bu yerleĢim biriminde hareketli bir yaĢam olmuĢtur. O, MüĢkür Düzü‟nün en 

büyük ticaret ve kültür merkezine çevrilmiĢti. Dônemi yansıtan bu kültür Hun maddi kültürünün 

karakteristik ôzelliklerini de taĢımaktadır. 

Bôylece, ister yazılı kaynaklar, isterse de arkeolojik bulgular, Hunların IV. yüzyıldan baĢlayarak 

Azerbaycan‟ın kuzeydoğusunda yaĢadıklarını kanıtlamaktadır. 

Hunların, 371 yılında Kuzey Kafkasya‟dan Tuna‟ya gôç etmelerine rağmen Kafkasya‟nın askeri 

ve siyasi tarihindeki etkileri h�l� sürmekteydi. 395 yılında Tuna Hunları, Kafkasya ve �n Asya‟ya 

büyük bir yürüyüĢ yapmıĢlar. Ġlkin Orta �ağ kaynaklarından yararlanan Orta �ağ yazarı Bar-Ebrey, 

“Selevk erasının 708 yılında (miladi 396-397 yılı) Hunlar Suriya ve Kappadokiya‟nın Rum eyaletlerini 

ele geçirip yağmaladıktan sonra halk orayı terk etmiĢtir.”17 

�n Asya‟da soygunlar yaparak külli miktarda ganimet ele geçiren Hunlar Hazar boyu 

Azerbaycan‟ın kuzeydoğu bôlgesinden geçerek Tuna‟ya geri dôndüler. 

Tarihçi Yusif Caferov‟un araĢtırmalarına gôre 395-466 yıllarında Hunlar, Kafkasya tarihinin ikinci 

dônemini oluĢturmakta ve bu dônem Onogurların aktifliği ile tarihte bilinmektedir.18 

V. yüzyıl Ermeni tarihçi YegiĢe‟nin eserinde Hunların Kafkasya‟daki faaliyetlerine dair bilgiler yer 

almaktadır. O, eserinde Hun-Bulgar boylarını Haylandur diye adlandırır. Ermeni yazar, Hun 

boyalarının meskunlaĢtıkları Hazar boyu çôlleri ”Hunların vilayeti”, Haylandurların toprakları olarak 

adlandırmakta19 Derbent istihkamlarından ise kaynakta “Hun kapıları” diye sôz etmektedir.20 

Bizans tarihçisi ve diplomatı Prisk, Kafkasya bôlgesindeki Hun boylarından sôz ederken 

Ugorların, Sarugurların, Onogurların adını çekmektedir.21 

Haylandur etnonimine sadece YegiĢen‟in eserinde tesadüf olunur. Ermeni yazar, “haylandur” 

derken muhtemelen Onogurlardan sôz etmek istemiĢtir. 

V. yüzyılda Kafkasya‟nın askeri-siyasi durumunda Hunların egemenliği, Hazar Denizi‟nin batı 

sahilleri boyu topraklarda Türk boylarının çoğunlukta olmaları, Hunların Sasani Ġmparatorluğu‟na 

yaptıkları baskınların sıklaĢması, Türk silahının vahimliği Sasani Ģahlarını Kafkasya Albaniyası‟nın 

kuzeydoğusunda, Büyük Kafkasya Dağları‟nın Hazar Denizi yakınlarındaki beĢ bôlgede dağ 

geçitlerinde savunma amaçlı yüksek duvarlar (set) yapmak zorunda bıraktı. Dar geçitleri kapatmakla 

Hunların güneye ilerlemelerini durdurma amacı güden bu yüksek duvarların yapılması Sasani ġahları 
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II. Yezdegird, Firuz, I. Kubad ve I. Hosrov AnuĢirevan‟ın hakimiyetleri dôneminde, yüzyıldan fazla 

zaman almıĢtır. Onlardan Derbent, Gilgilçay, BeĢparmak büyük ônem taĢımaktaydı. Ġlk ônce Derbent 

ve BeĢparmak duvarları yapılmıĢtır. Alban tarihçinin eserinden artık 450-451 yıllarındaki antisasani 

isyanı zamanı bu duvarların varlığı belli olmaktadır.22 

Fakat bu büyük setler, Türk bahadırlarını durdurmak için yetersizdi. 452 yılında Haylandurlar, 

Albaniya‟daki Sasani ordusunu mağlup ederek, Rum‟a kadar ilerlemiĢ, Rum‟dan, Ermenistan‟dan, 

Ġberiya‟dan ve Albaniya‟dan büyük miktarda ganimetler elde etmiĢlerdi.23 V. yüzyılın sonunda Sasani 

sarayındaki çekiĢmelerden yararlanan Alban hükümdarı Vaçe, Sasani hükümdarı Firuz ġah‟a karĢı 

mücadele baĢlatmıĢtır. Sasani Ģahı, Albaniya‟daki hakimiyetlerini kaybetmemek için Hunların 

desteğine ihtiyaç duymuĢ ve Sasanilerin tahrikiyle 461-463 yıllarında Hunlar (Haylandurlar) savaĢa 

katılarak Albanları yenilgiye uğratmıĢlardır.24 

V. yüzyılın 60‟lı yıllarında Kuzey Kafkasya‟nın askeri-siyasi ve etnik durumunda esaslı 

değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. Avarların sıkıĢtırdıkları Sabirler veya Suvarlar Batı Sabir‟den 

Kafkasya‟ya gôç ettiler. Onlar burada diğer Hun boyları, Saragur ve Onogurlarla karĢılaĢtılar. Bizans 

tarihçisi Prisk, Sabirlerin baskısına maruz kalan Saragur, Ogur ve Onogurların 463 yılında müttefiklik 

meramı ile Ġmparator sarayına elçi gônderdiklerini ôzellikle belirtmiĢtir.25 V. yüzyılın 60‟lı yıllarında 

Kafkasya‟daki Hun boyları, Sabirler baĢta olmak üzere yeni, güçlü hakimiyetlerini kurmuĢlardır. 

Sabirlerin veya Suvarların Kafkasya‟ya birkaç akını olmuĢtur. Savir, Sabir etnokonu daha I. yüzyılın 

Yunan coğrafyacısı Strabon tarafından kayda alınmıĢ ve onların topraklarının Hazar Denizi ile Don 

nehri arasında yerleĢtiği belirtilmiĢtir.26 Yusif Caferov, yazılı kaynaklara dayanarak Sabirlerin 

Kafkasya‟ya akınlarını üç farklı merhaleye ayırmaktadır. Birinci merhale I. yüzyıldan V. yüzyılın 60‟lı 

yıllarına kadar olan ve daha Sabirlerin Kuma ve Terek nehirleri arasında yaĢadıkları dônemi 

kapsamaktadır. Ġkinci merhale Sabirlerin Derbent geçidi istikametinde güneye doğru hareketleriyle 

devam eden V. yüzyılın 60‟lı yıllarından VI. yüzyılın ilk yıllarına kadarki dônemi kapsamaktadır. 

�çüncü merhale ise VI. yüzyılın baĢlarından itibaren Sabirlerin güçlü bir toplum oluĢturarak Derbent‟in 

güneyindeki topraklarda hakimiyetlerini güçlendirme çabalarıyla, Kafkasya ve �n Asya‟nın askeri-

siyasi tarihinde Hunların çok ônemli bir yer edinmeleriyle sonuçlanmaktadır.27 

Kaynaklar, VI. yüzyılın baĢlarında Hunların Bizans Ġmparatorluğu ile müttefikliğini 

gôstermektedir. Bizans tarihçisi Kayseriyeli Prokopi, Ġmparator Anastasi‟nin arkadaĢı, Derbent‟in 

hakimi Ambazuk hakkında ônemli bilgiler vermektedir.28 

502 yılında Bizans Ġmparatorluğu ile Sasani Devleti arasında uzun süren savaĢ baĢlar ve 

Sabirler kimi zaman bu, kimi zamanda diğer tarafı destekleyerek askeri operasyonlara katılırlar. 502 

yılının Ağustos-Eylül aylarında Hunlar (Sabirler) Sasaniler tarafından Bizans‟a karĢı savaĢarak 

Fedesiopol‟u ele geçirip yağmalar, Apadana, Edessa, Harram Ģehirlerini de ele geçirmeye 

çalıĢırlar.29 

Bizans diplomasisi tüm olanakları kullanarak Hun-Sasani ittifakını bozarlar. 503 yılının 
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sonbaharında Sabirler, Sasani askerlerinin koruduğu Derbent geçidinden geçip Albanya üzerine 

yürürler. 

Bizanslıların bu yürüyüĢteki tahrik edici rolleri kaynaklarda açıkça belirtilmektedir. Bizans 

tarihçisi Ritor, ġah I. Kubad‟ın yürüyüĢün sebebini sorduğu zaman Hunların ona: “Rum imparatorunun 

elçiler gôndererek sizinle ittifakı bozduğumuz takdirde bize vereceği haracı arttıracak. ġimdi ya 

Rumların teklif ettiği haracı ôdersiniz yeniden müttefik oluruz ya da bu savaĢı kabullenirsiniz.” 

dediklerini yazmaktadır.30 

Hunların bu yürüyüĢü Sasaniler Devleti için büyük tehlike olduğunu anlayan ġah I. Kubad 

Mezopatomya‟da, Fırat nehri kıyısındaki askeri operasyonları durdurarak esas askeri birliklerini 

kuzeydoğuya, Kafkasya‟ya yôneltir. Spahbed ġapur‟un komutasında 12 bin kiĢilik süvari birliği 

Sabirleri Mil, Muğan ve ġirvan düzlerinden kuzeye doğru püskürtmeyi baĢarırlar. 504 yılının Nisan 

ayında ise Hunlarla savaĢa ġah‟ın kendisi de katılır. ġah I. Kubad, bütün askeri birliklerini Sasani 

Devleti için büyük tehlike oluĢturan Hunlara karĢı çevirir. 505 yılında Bizans Ġmparatorluğu ile barıĢı 

sağlayan Sasanilerin Sabirlerle savaĢı 508 yılına kadar devam eder. Sasani ordusu, gergin askeri 

operasyonlar sonucu Sabirlerin esas güçlerini Derbent geçidinden kuzeye sıkıĢtırarak geçidi geri 

alır.31 

Bu olaylardan sonra Albanya‟da hakimiyetini sağlamlaĢtırmak, Hazar boyu geçidi elde tutmak 

için Sasani Ģahı I. Kubad Derbent‟te büyük bir seddin yapımını baĢlatır. Aynı zamanda güneyde 

Gilgilçay ve ikinci BeĢparmak setlerinin de temelini atar. Bu setlerin yapımı I. Hosrov AnuĢiravan 

hakimiyeti dôneminde biter. IX. yüzyıl yazarı Ahmet Balazuri, “�lkelerin Fethi” kitabında”…AnuĢiravan 

seddini bitirmek için çalıĢtı. Bu seddin denize birleĢen kısmı kaya ve kurĢundandı. Eni 300 dirsek olan 

bu set dağların zirvesine kadar uzamaktaydı. O daha sonra gemilerle taĢlar getirilmesini ve denize 

dôkülmesini emretti. Suyun üstüne kadar taĢlar doldurulduktan sonra onların üzerinde denizin içine 

doğru üç mil uzanan bir set yaptırdı.32 

Derbent savunma sistemi, Hazar kıyısında düzlük bôlgedeki dar geçidi kapatan Derbent kalesi 

ve yüksek, ormanlık dağlar boyunca uzanan dağbarıdan oluĢmaktaydı. MehĢur Arap coğrafyacısı 

Mukeddesi, Derbent setlerinden bahsederken: “Dağdan denizin ortalarına dek üstünde kale burçları 

olan duvar çekildiğini” belirtmektedir.33 

Deniz seviyesinden 350 metre yükseklikte, Calğan dağ silsilesinin Hazar Denizi‟ne doğru 

sonuncu tepe üzerinde inĢa edilen Ġçkale, denizi, dar geçitleri ve çevre bôlgelerin denetimi ve stratjik 

açıdan Derbent savunma sisteminin baĢ unsurunu oluĢturmaktaydı. Ġçkale‟nin kuzeydoğu ve 

güneydoğu kôĢelerinden baĢlayan, 3.5 ve 3.65 km uzunluğunda, kalınlığı 3-4, yüksekliği 8-15, bazı 

yerlerde 15-20 metreye ulaĢan, 350-450 metre arayla denize kadar uzanan iki duvarı vardı. Esas 

tehlikenin beklendiği kuzey yônünden kale duvarları 46 burçla sağlamlaĢtırılmıĢtır.34 Su altı arkeolojik 

araĢtırmalar duvarın 450 metreden fazla mesafede denizin içine doğu uzandığını gôstermektedir.35 

Narınkale‟nin güneybatı kôĢesinden baĢlayan Dağbarı Büyük Kafkas Dağı‟nın “Zirve, düz ve 
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geçitlerine uzanır”.36 Dağbarı‟nın uzunluğuna dair yazılı kaynaklarda çeliĢkili bilgiler yer almaktadır. 

Ġbn al-Fakih, al-Yakubi ve al-Bakuvi Dağbarı‟nın 42-50 km, al-Masudi ise onun 240-280 km olduğunu 

belirtmektedir.37 XX. yüzyılın sonlarında yapılan arkeolojik araĢtırmalarsa, Dağbarı‟nın 40 km‟den 

biraz fazla olduğunu gôstererek38 al-Fakih‟in, al-Yakubi‟nin ve AbdürreĢid al-Bakuvi‟nin verdikleri 

bilgilerin daha doğru olduğunu gôstermekteler. 

Sasani ġahları, Sabirlerin güneye yapabilecekleri akınları durdurmak, Kafkas Albanyası‟nın 

kuzeydoğusunda Türklerin egemenliğine imkan tanımamak için Ġran‟dan Azerbaycan‟ın kuzeydoğu 

topraklarına Fars dilli halkların gôçlerini sağlayarak, bu duvarlar boyunca askeri kamplar 

kurmaktaydılar. Bu tür kamplardan biri, arkeologlar tarafından Gilgilçay duvarı yakınlığında, Bakü-

Deveçi otobanın sağ tarafında bulunmuĢtur.39 

Sasani Ģahlarının bu gôç siyasetinin mahiyeti hakkında Orta �ağ kaynaklarından birinde Ģôyle 

bir yazıya rastlanmaktadır: “Sasani Ģahları, bu bôlgenin ônemini gôz ônünde bulundurdukları ve kuzey 

halklarının baskınlarından korktukları için burada cereyan eden olayları büyük bir dikkatle izliyorlardı. 

Bu yüzden de bu yerin savunması için baĢka ülkelerden onların itibarını kazanmıĢ, sadık “bekçiler” 

getirilirdi…”40 

Sasani Ģahlarının bu kocaman savunma duvarlarının büyük bir dikkatle korunmasına rağmen 

cesur Türk askerleri bu geçilmez duvarları aĢarak hızla Kafkasya Albanyası‟nın iç vilayetlerine doğru 

yayılmaktaydılar. 

Sasani Ģahı, ülkesi için rahatsız edici bir güç olan Sabirlerin askeri gücünü rakibi Bizans 

Ġmparatorluğu‟na karĢı çevirmeye çalıĢan ġah I. Kubad, Hunlarla ittifak yaparak Sabirleri 

Ġmparatorluğun üstüne salmayı baĢarır. 515 yılında Sabirler Ermenistan, Mezopotamya ve 

Anadolu‟daki Bizans mülklerini yağmalamaya baĢlar.41 

VI. yüzyılın 20-30‟lu yıllarında Sabirler Bizans‟a karĢı savaĢlarda Sasanileri destekler ve onlarla 

birlik olup Rum topraklarına baskınlar düzenlerler.42 

VI. yüzyılın ilk çeyreğinde Alban kiliseleri Hunlar arasında Hıristiyanlığı yaymak için büyük 

çabalar harcarlar. Ama Albanya Hıristiyanlarının Sabirler arasında Hıristiyanlığı yaymaya 

çalıĢmalarındaki amaç bir taraftan Sasani ġahları ile mücadelede Hunların desteğini kazanmak, diğer 

taraftan da Albanya‟nın iç vilayetlerindeki soygunlara son vermekti. 

Azerbaycan‟ın kuzeydoğusunda, Hazar sahili arazilerine Sabirlerin bir sonraki akını, 552 

yılındaki olaylar ile bağlıydı. O dônemde Sasani Ģahı ônemli sayıda Sabiri ordusuna alarak Bizans‟a 

karĢı verdiği savaĢta onlardan yararlanmaktaydı. Sabirlerin büyük bir grubunun Sasanilere destek 

verdiği bu yıllarda, baĢka bir grubu Derbent geçidini geçip Albanya arazisine baskınlar 

düzenlemekteydi. Sasani orduları, bu baskınları durdurarak yenilgiye uğratılan Sabirleri ġabran, 

AbĢeron ve Muğan hattı üzerine yerleĢtirmiĢler.43 Gôrkemli Türkolog L. N. Gumilyov, hatta Sabirlerin 

Albanya‟yı iĢgalinden sôz etmektedir.44 Sabirlerin bir bôlüğünün Sasanilere destek verdiği bu 
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dônemde diğer bôlüğünün Sasanilerin hakimiyetindeki topraklara baskınlar düzenlemeleri, Kuzey 

Kafkasya‟daki Hunların bağımsız boylar halinde yaĢamalarından kaynaklanmaktaydı. Bizans tarihçisi 

Prokopiy Kayseriyeli‟nin “Hun-Sabirler sayı olarak oldukça fazlaydılar ve tam bağımsız kollara 

ayrılmaktaydılar”45 cümlesi bu fikri desteklemektedir. 

558 yılında Kuzey Kafkasya‟da Avarlar boy gôstermeye baĢlarlar. 552 yılda Gôktürkler 

Jujanların devletlerini yıktıktan sonra onların bir kısmı batıya, Kafkasya‟ya doğru çekilirler. 

Kafkasya‟ya gôç eden, �in kaynaklarındaki Jujanlar, Bizans kaynaklarında Avarlar olarak geçerler. 

�nce Bizans, daha sonra ise Sasanilerle iliĢkiler kuran Avarlar Kuzey Kafkasya‟da Sabir boylarıyla 

karĢılaĢarak onları yenilgiye uğratırlar. Avarlar tarafından yenilgiye uğratılan Sabirlerin bir kısmı 

Azerbaycan‟a, ôzellikle kuzeydoğu bôlgesine çekilerek burada yerleĢirler. Yenilgiye uğrayan Sabirlerin 

Azerbaycan‟a çekilmeleri onların daha ônce bu topraklarda yaĢamıĢ olmalarıyla ilgiliydi. Günümüzde 

Azerbaycan‟ın kuzeydoğu bôlgesindeki bazı toponimlerin bir zamanlar Sabirlerin bu bôlgede yaĢamıĢ 

olduklarını ispat etmektedir. Daha XIX. yüzyılda bu bôlgede Kaleysuvar adlı kale kalıntılarının ve 

kıĢlanın olması bunun en güzel ôrneklerindendir.46 Yine Orta �ağ‟da ġabran Ģehrinin alınmasında 

Sabirlerin ônemli rolü olmuĢ ve buradaki nüfusun çoğunluğunu oluĢturmuĢlardır.47 XI. yüzyıl Türk 

yazarı Mahmud KaĢgari‟nin eserinde ġabran Ģehri ġabran-ġabiran Ģeklinde anlatılmaktadır.48 

ġabran Ģehri nüfusunun çoğunluğunun Türklerden oluĢtuğunu Orta �ağ Arap ve Fars 

kaynakları da onaylamaktadır. A. Firdevsi‟nin “ġahname” adlı eserinde tasvir olunan bazı sahnelerin 

ġabran‟la bağlanılması eski çağlardan beri burada Türklerin, ôzellikle de Hunların yerleĢmiĢ 

olduğunun bir gôstergesidir. Ġran Ģahının Turan‟da esir tutulduğu ve Rüstem Pehlivan‟ın gelip onu 

kurtarması ”ġahname”de belirtilmiĢtir. XIII. yüzyıl yazarı Zakeriyye al-Kazvini ise Fars Hükümdarı 

Bican‟ın Türk hükümdarı Afrasiyab tarafından esir alındığı zaman atıldığı kuyunun ġabran‟da 

olduğunu yazmaktadır: “ġabran Bab el-Abvab nahiyesinde küçük Ģehirdir, burada Bican kuyusu 

vardır, bu kuyu çok derindir. Türk hükümdarı Afrasiyab Ġran hükümdarı Bican‟ı mağlup etti, onu 

ôldürmedi; Bican‟dan çok azap eziyet çektiği için zincirletip hapsetti ve bu kuyuya attı. Kuyunun 

ağzına kaya parçası koydu. Bahadır Rüstem gizlice buraya geldi, kuyunun ağzındaki taĢı kaldırarak 

onu (Bican‟ı) azat etti ve Farsların ülkesine geri gôtürdü.”49 Aynı bilgi XV. yüzyıl yazarı AbdürreĢid el-

Bakuvinin “Kitap Telhis el-Asar ve Acaip-el-Malik el-Gehhar” eserinde de tekrarlanır. “Orada Bican‟ın 

derin kuyusu var. Türklerin padiĢahı Afrasiyab Ġran Ģahı Bican‟ı mağlup ettikten sonra onu ôldürmeyip 

ve savaĢlarda Bican‟dan çokça eziyet gôrdüğü için ona iĢkence etmek istedi. Onu zincirleyip o kuyuya 

saldı ve kuyunun ağzını büyük kaya ile kapattı. Rüstem gizlice gelip kayayı kuyunun üstünden kaldırdı 

ve Bican‟ı çıkarıp Ġran ülkesine geri gôtürdü.”50 

Bilindiği gibi, Orta �ağ yazarları Turan derken, Türk halklarının yerleĢtiği toprakları 

kastetmekteydiler. Zekeriyye Kazvini‟nin ve AbdürreĢid Bakuvi‟nin Ġran hükümdarının saklanıldığı 

zindanı ġabran‟da gôstermelerinin nedeni Ģehrin etnik çoğunluğunu Türklerin oluĢturmasıdır. 

ġabran Ģehri harabelikleri Azerbaycan Cumhuriyeti‟nin kuzeydoğusunda, Deveçi bôlgesinin 

ġahnezerli kôyü civarında yer almaktadır. 1979-1990 yılları arasında abide üzerinde yapılmıĢ olan 
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arkeolojik araĢtırmalar yazılı kaynakların verdiği bilgileri doğrulamıĢ, ġabran‟ın ilkin Orta �ağ‟da küçük 

bir kale-Ģehir olduğunu, IX-X. yüzyıllarda ônemli ticaret ve kültür merkezine çevrildiğini, Orta �ağ‟ın 

sonlarına kadar bôlgenin ekonomik, askeri, siyasi, kültürel ve dini bakımdan ôncül merkezlerinden 

olduğunu kanıtlamıĢtır. Arkeolojik kazılar sonucu burada kale, yaĢayıĢ evleri, sanatçı 

imalathanelerinin kalıntıları, iĢ ve ev araç gereçleri, silah, süs eĢyaları vb. gibi çok sayıda maddi kültür 

ôrnekleri bulunmuĢtur.51 Dikkat çekici buluntulardan birisi ise üzerinde ”Ameli Saburan” yazılı ĢiĢe 

kap parçasıdır.52 Bilim adamlarına gôre, dıĢ pazarlara gônderilen sanat ürünlerinin üzerine bazı 

hallerde imal edildiği Ģehrin ismi yazılı damgalar basılırmıĢ.53 “Saburan” isminin Sabirler veya 

Suvarlarla bağlılığı Ģüphe doğurmamaktadır. Muhtemelen X-XI. yüzyıllarda ġabiran, ġaberan adı ile 

beraber Sabiran, Saburan adları da kullanılmaktaydı. Abidenin ilk kültürel katlarının V-VI. yüzyıllara ait 

olması da Sabirlerin Azerbaycan‟ın kuzeydoğusunda yerleĢtikleri fikrini desteklemektedir. Sasani 

ġahları, Azerbaycan‟ın Hazar boyu bôlgesinde Türk halklarının etnik egemenliklerini her ne kadar 

engellemeye çalıĢsalar da bunu baĢaramamıĢlar. Alban tarihçisinin “Hun hükümdarı Alp-Ġlitverin adlı 

sanlı adamları ve çevresindeki asilzadeler arasında Hursan‟dan olan Ġltegin de vardı”54 cümlesi VII. 

yüzyılın ilk çeyreğinde Azerbaycan‟ın kuzeydoğu bôlgesinin belli bir süre Hun hükümdarının yônetimi 

altında bulunduğunu gôsterir. Hursan Azerbaycan‟ın kuzeydoğusunda ilkin Orta �ağ‟da büyük bir 

bôlge olmuĢtur. Arap fetihleri çağında bôlge hükümdarları arasında HursanĢah‟ın da adı geçmektedir. 

Ahmet Balazuri Azerbaycan‟da Arap fetihlerini anlatırken yazıyor: “Onunla (Maclama ile-T.D.) dağların 

hükümdarları ġirvanĢah, LiranĢah, TabasaranĢah, FilanĢah, HursanĢah hatta Maskat hakimi ile barıĢ 

sağlamak için acele onun yanına geldiler.”55 AraĢtırmalar, Hursan vilayetinde Türk menĢeli Hurs 

boylarının yerleĢtiğini gôsterir.56 

Sonuç olarak, Azerbaycan‟ın Hazar boyu arazilerinin, karmaĢık etnik süreçlere sahne olduğunu 

gôz ônünde bulundurarak çok uluslu bir bôlge olduğunu ve burada Türk unsurunun, ôzellikle Hun 

boylarının (Onogurlar ve Sabirler) ônemli rol üstlenmiĢ olduklarını sôyleyebiliriz.1 Drevnie i 
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Hsiung-Nu ve Hunlar Arasında Üç Arkeolojik Bağlantı / Dr. Miklós Érdy 
[s.928-941] 

Hsiung-Nu ve Hunlar arasındaki arkeolojik bağlantılar açık değildir. Belki de bilim adamları 

arasındaki fikir ayrılığının sebebi budur. Azınlıkta da olsalar, �in Seddi‟nin M.�. 3. yüzyılda 

kendilerine karĢı yapıldığı Uzak Doğu‟daki Hsiung-Nu ile M.S. 5. yüzyılda Orta Avrupa‟daki Atilla‟nın 

Hunları arasında bir tarihsel devamlılığın olduğunu kabul etmeyen bilim adamları da bulunmaktadır. 

Bu olumsuz gôrüĢün ônde gelen temsilcileri, 1990 ve daha sonra 1997‟deki1 çalıĢmalarındaki 

gôrüĢleriyle; Prof. Denis Sinor2 (ABD) ve 1999‟daki çalıĢmasıyla Rus bilim adamı Sergey 

Miniayev‟dir.3 

Türklerin mevcut cildindeki bu yayın, 20. yüzyılın son dônemlerinde sırasıyla kabul edilmiĢ olan 

Xiognu ile Hunlar arasındaki mevcut üç arkeolojik bağı açıklamak için en uygun forum olabilir.4 Bu üç 

arkeolojik bağ Ģunlardır: 

1. Kısmi at definleri ve Hunların mezar yapıları, 

2. Hun kadınlarının değerli taĢlarla kaplı altın baĢlıkları, 

3. Hun tipi bronz kazanlar. 

Kalıntıların bulunduğu arkeolojik hôyükler üç ayrı haritada gôsterilmiĢtir. Ancak, gôrünen o ki, bu 

iki halk arasındaki, kesintisiz devam eden, tarihsel süreklilik sadece arkeoloji tarafından teyid 

edilmemiĢtir. Daha sonra tartıĢacağımız gibi ikisi �ince, biri Soğdiyanca olmak üzere üç eski yazılı 

kaynak da arkeolojik neticeleri desteklemektedir. 

1. Hsiung-Nu At Definleri 

Hsiung-Nu ve Hun cenaze adetleri, kısmi at definleri ile karakterize edilmektedir. Bu gelenekte, 

atın kafatası ve genellikle de dôrt bacağı gômülmektedir. M.S. 1. binyılın ilk yarısından sonra, 

mezarda katlanmıĢ Ģekilde at derisi de bulunabilmektedir. 1500 yıldan daha eski olan definlerde ise at 

derisinin var olup olmadığı kesin değildir. AnlaĢılan bu adetin ayrıntıları zaman içinde değiĢmiĢ de 

olabilir. 

At parçalarının ôlmüĢ insanlarla birlikte gômülmesi bir dini inancı yansıtmaktadır ve bu inanç, 

kabile konfederasyonları ve coğrafik konumların değiĢip durduğu yüzyıllar boyunca değiĢmeden 

devam etmiĢtir. �nde gelen Macar arkeolog, Istvan Dienes, 9. ve 10. yüzyıllarla uğraĢarak, iki 

çalıĢmasında çift-ruh kavramını ve çok yônlü Ģaman-taltos mesleğini incelemiĢtir. Dienes‟in ulaĢtığı 

neticeler Istvan Fodor tarafından toparlanmıĢtır. Bu eserin kısmi at definlerinin ait olduğu inanç 

hakkındaki kısmı aĢağıda alıntılanmıĢtır: 5 
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“I. Dienes, meĢhur çalıĢmasında, erken dônem Macarları arasında var olan iki-ruh inancının bir 

zamanlar Avrasya‟da çok yaygın olduğunu ispatlamıĢtır. Buna gôre, insanoğlu ile bir ruha sahip diğer 

yaratıkların iki ruhu bulunmaktaydı. Bunlardan biri nefes ruhudur, diğeri ise eski Macarların is ya da iz 

diye atıfta bulundukları ôzgür-ruh ya da gôlge ruhtur. Bunların inancına gôre, nefes ruhu vücuda 

bağlıdır ve yaĢam boyunca fonksiyonlarını ifa eder ve vücudun çürümesiyle birlikte bu ruhun varlığı da 

son bulur. �te yandan, gôlge-ruh kafatasında bulunmaktadır ve ôlümden sonra son bulmamaktadır. 

Bu ruh, çürüyerek çôpe dônüĢen vücudun dıĢında yaĢamayı sürdürür. YaĢam boyunca da gôlge-ruh 

vücudu kısa ya da uzun süreler için terkedebilir (Bu, uykuda sık sık çok uzaklara gidilmesini ve artık 

yaĢamayan insanlarla buluĢulmasını açıklamaktadır.)” 

Ben, ôncelikle Hun asilleri ve aristokratlarının definlerini tartıĢacağım. ġekil 1, Moğolistan‟ın 

batısındaki (Manhan bôlgesindeki, Hovd muhiti) Tahilt Nehri vadisinde bir aristokrat kadın türbesidir. 

Yazar Navaan, burada ayrıca çok sayıda sıradan insan mezarının varlığından da sôz etmektedir.6 

Soylu kadının mezarının derinliği 12 metredir ve üzerinde de taĢtan bir tümülüs bulunmaktadır. �izim, 

cenaze arabasının kalıntılarını, içindeki tabutla birlikte cenazeye ait olan kütükten odayı 

gôstermektedir. Bu, Hun asilleri ve hükümdarlık ailesinin defin Ģeklidir. Kuzey Moğolistan‟da Noyon 

uul Dağı‟nın vadilerinde buna benzer çok sayıda (yaklaĢık 200) mezar bulunmaktadır. 

Ancak, Tahilt Vadisi‟ndekiler gibi, bu mezarlarda da biniĢ takımları, gem, at heykelcikleri ve at 

kemileri bulunduğu kaydedilmesine rağmen, bunlar bu çalıĢmamız kapsamında ilgi alanımıza giren 

mezar tiplerini teĢkil etmemektedir. 

1.1. Orta Avrupa‟dan Ġdil Nehri‟ne 

ġekil 2‟de, M.S. 4. yüzyıldaki Hun mezarlarının üç temel yapısı gôrülebilir. Bunlar Ġdil Nehri ve 

Pontus Stepleri7 boyunca bulunan mezarlardır, ancak bu defin tipleri M.S. 4. ve 5. yüzyıllar boyunca 

Orta Avrupa‟yla da ôzdeĢleĢmiĢtir. 

1. Dikdôrtgen �ukur Mezar: ġekil 2.2 ve ġekil 2.1‟de gôsterilmektedir. Bu, Rusya‟da Ġdil‟in 

doğusundaki Pokrovsk‟taki bir kadının çukur mezarıdır. Atın kalıntıları cesedin ayağının dibine 

konmuĢtur. Hunların çukur mezarları, ôlenin mevki ve ekonomik durumuna gôre değiĢmektedir ve 

hiçbir iĢaret içermeyen basit bir gôrünüĢe sahip mezarlardan, taĢlarla çevresi sarılmıĢ kese mezar adı 

verilen tiplerine kadar değiĢiklik gôstermektedir. Bu mezarlar aynı zamanda içindeki tabutuyla birlikte 

kütükten bir odaya da sahip olabilir. Tabut kullanımı Hunların bütün defin tiplerinde oldukça yaygındır. 

Mezarın toprak yüzeyindeki kısmının gôrünüĢünde değiĢiklikler olabilir. Hiçbir iĢaret içermeyeceği gibi, 

bir çember ya da kare (kereksur) içinde belli edilebilir, ya da toprak ya da taĢtan yapılmıĢ bir tümseğe 

(kurgan) sahip olabilir. Bununla birlikte, mezarlar içinde çok daha fazla yapısal detaylar bulunabilir. 

2. Kaya �ıkıntısı ġeklinde Raf: Mezar içindeki raf cesedin seviyesinden daha yüksektedir, bu 

Rusya‟da Ġdil‟in  doğusundaki Leninsk‟te raflı bir kadın mezarının gôsterildiği ġekil 2.3‟te 

gôrülmektedir. At kalıntıları ve diğer cenaze nesneleri, genellikle ôlünün uzunluğu boyunca olan bu 

rafın üzerine konulabilmekteydi, fakat Uzak Doğu‟daki erken dônemlerde raf ôlünün baĢının arkasında 
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da olabilmekteydi. 

3. Yan Oda ya da Hücre: Bu oda ya da hücreler mezarın dip seviyesinde, uzunluğu boyunca 

paralel olarak oyulabilmekteydi. ġekil 2.4‟te Ukrayna‟da Dinyester‟in doğusundaki Kubey‟de yan odası 

bulunan bir erkek mezarı gôrülmektedir. �lü, daha sonra üzeri ağaç levhalar ya da yassı taĢlarla 

kapatılacak olan yan odanın içine yerleĢtirilmekteydi. Bu, ceseti yukarıdan dôkülecek taĢlar ya da 

topraklardan korumak için yapılmıĢ çok insancıl bir düzenlemeydi. Yan oda, mezarın tabanından 20 

cm kadar daha aĢağıda olabilmekteydi, bôylece mezarın tabanı at ve diğer adak hayvanlarının 

kalıntıları ve cenaze nesnelerinin yerleĢtirilebileceği bir raf hizmeti gôrebilmekteydi. 

4. Sembolik At Defni: ġekil 2.1, değiĢik bir düzenlemeyi gôstermektedir. Bu, Rusya‟da Ġdil‟in  

doğusundaki Verkneye Pogromnoye‟deki çukur bir kadın mezarıdır. Bu defin adetinde at kurban 

edilmemekte, bu yüzden de çukur mezarda at kalıntıları bulunmamakta, sadece atın takımları yer 

almaktadır. Bu, sembolik bir at defnidir. En ônemlisi çukurun varlığıdır; kullanımından kolayca 

çıkarımsayabileceğimiz gibi bu çukurun ağzı, kadın ya da erkek fark etmeksizin yeniden dirilecek olan 

insan tarafından kullanılmak üzere, gôlge-ruhun bu atı ôlümden sonra yeniden hayata getirebilmesine 

yetecek kadar olmalıdır. Atın geminin yanı sıra eyer ya da diğer at takımları da sunulabilmekteydi. 

5. Herhangi Bir At Kültünün ĠĢaretleri Bulunmamaktadır: Son olarak, ne sembolik ne de kısmen 

olmak üzere at kültüne dair hiçbir iĢaret bulunmayan Hun mezarlarının olduğunu da kaydetmeliyiz. 

Bôyle durumlarda mezar yapısı, mezar tefriĢatı ve süslemelerdeki resimler bizim bir Hun mezarı ile 

uğraĢtığımızı orataya koyacaktır. 

�zetleyecek olursak, en tepedekiler hariç olmak üzere Hunların definlerinde üç adet yer altı 

mezar yapısı (çukur, raf ve yan oda) ve üç düzenleme (kısmi, sembolik at kültü ve at kültü olmaksızın) 

bulunmaktadır. Toprağın üstündeki düzenlemeler de hiçbir iĢaret içermeyen düz bir mezar veya 

kereksur ya da bir kurgan tümseğiyle belirtilmiĢ olabilir. Hunlar ve Hsiung-Nular atı tam olarak 

gômmemekteydiler, cenaze kabulünde atın etini tüketmekte ve sadece parçalarını mezarın içine 

koymaktaydılar. 

Avrupa‟dan baĢlayarak doğuya doğru Avrasya‟yı baĢtan baĢa geçen Hun/Hsiung-Nu definlerinin 

aynı olduğunu gôsterebilmek için, birkaç tane ônemli bôlge seçtim. Buralar, Orta Yenisey Havzası ve 

Krasnoiyarsk‟ın güneyine doğru olan çevresi (Sağ kıyıdaki Minusinsk Havzası ve nehrin sol 

kıyısındaki Hakasya‟da bulunan Abakan Stepleri), Daodunzi (Sarı Nehir üzerindeki Lanzhou‟da), 

Baykal‟ın kuzeyindeki Buryat ve Pekin‟in kuzeyindeki Yundu ġan‟da bulunan Yuhuangmiao‟daki bir 

erken dônem Hsiung-Nu hôyüğü. Bunlar aĢağıda, Hun ve Hsiung-Nu kısmi at definlerinin dağılım 

haritasının açıklanmasından sonra tartıĢılacaktır. 

1.2. Hunlar ve Hsiung-Nu‟nun 

Kısmi (sembolik) At Definleri ve 
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Mezar Yapılarının Haritası 

ġekil 3‟teki Avrasya haritasında, at kültlü (yani kısmi at definleri ve sembolik at definleri) bütün 

Hun arkeolojik defin bôlgeleri, M.�. 8. yüzyıl ve M.S. 5. yüzyıl arasında geçen tüm zamanı kuĢatacak 

Ģekilde, gôsterilmiĢtir. Bu harita, mevcut çalıĢmanın en ônemli sonucudur. Bu harita, M.�. 10-5. 

yüzyıllardaki Kuzey Barbarlarından (ġanrong ve erken dônem Hsiung-Nular olarak Rong) baĢlayarak, 

daha sonra M.�. 4. yüzyıl ile M.S. 5. yüzyıllar arasındaki dônemde bütün Avrasya‟daki Hsiung-Nu ve 

Hunlara ait tüm arkeolojik bôlgeleri gôstermektedir. Sorunun tam bir analizini vermeden ônce, Kuzey 

Barbarları ile Hsiung-Nu arasındaki tarihi bağların daha fazla ispatını isteyen okurlar için, bu bağın 

aĢağıdakilere dayandığını ifade etmek istiyorum: 

1. En temel cenaze adeti olan kısmi at defninin niteliği, 

2. Bronz cenaze kazanları da dahil olmak üzere bronz süslemeler ve silahların benzerliği, 

3. M.�. 2. yüzyılda buna atıflarda bulunan Sima Qian‟ın yazılı referansı. 

Ben, Macaristan, Szeged‟de yapılan 39. P.I.A.C. toplantısında bu benzerliklere dair bir tebliğ 

sundum8 (16-21 Haziran 1996). ġekil 3‟teki at definleri haritasında, arkeolojik sitelerin ondalık sisteme 

dônüĢtürülmesi coğrafi isimlere, Bôlüm 1‟in 1.7. kısmının sonunda vereceğimiz, bir anahtar 

sağlamaktadır. 

Sôz konusu harita, at kültünün varlığına ilave olarak, bir ikinci grup bilgiyi daha içermektedir. Bu 

bilgi, çukur mezar, raflı mezar ve kenarında bir oda bulunan mezar olmak üzere Hun definlerinin üç 

temel yapısıdır. Mezar yapılarının tipi haritada sembollerle temsil edilmektedir, siyahlaĢtırılmıĢ site at 

kültünün mevcudiyetini gôsteririken, boĢ bırakılmıĢ karenin herhangi bir at kültüne rastlanmadığını 

gôsterdiğini hatırlatarak, sembollerin izahının ayrıntıları ortaya koyacağını ifade edebiliriz. Kuzey 

Barbarlarına ait birkaç mezarlık 6.1 (Daodunzi) sitesinin güney ve doğusundakilerdir -bunlar Rong 

mezarlığıdır- ve Pekin‟in kuzeyindeki 6.14‟ten 6.16‟ya kadar olan siteler ise ġanrong mezarlıklarıdır. 

Bu harita, Uzak Doğu‟daki Hsiung-Nu, Orta Asya boyunca bulunan Hun halkı -bunları kim her ne 

Ģekilde adlandırırsa adlandırsın- ve Avrupa‟daki Hunların cenaze adetlerinin arkeolojik sürekliliğini 

gôstermek üzere ilk adımdır. Rus bilim adamlarına gôre, Hun/Hsiung-Nu bronzları M.�. 3. yüzyılda 

Orta Yenisey Havzası‟nda yapılmaya baĢlanmıĢtır.9 ġekil 3‟teki harita, arkeoloji temelli bir tarihi 

sürekliliği temsil etmektedir, bu süreklilik diğer iki harita tarafından da desteklenmektedir. Bunlardan 

biri Hun kadınlarının altın baĢlıklarının dağılımını gôstermektedir. Diğeri ise, Avrasya‟daki Hun tipi 

bronz kazanların dağılımını. Bunlar aĢağıdaki ana bôlümlerde tartıĢılacaktır. 

1.3. Yenisey Vadisi ve Civarında 

Hun Definleri 

ġekil 4, Yenisey Nehri boyunca Hun definlerini gôstermektedir.10 Dôrt mezarın hepsi de yan 

odaları bulunan tiptendir ve kuzeye ya da kuzeye yakın bir yône dônüktür. 
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Minusinsk Havzası‟ndaki Tepsey‟den olan Mezar 4.1‟in tarihi konusunda M.�. 2-1. Yüzyıllara 

atıflar bulunmaktadır. Bu mezar, (Bôlüm 1.4‟te tartıĢılacak olan) ġekil 5‟te gôsterilen Sarı Nehir‟deki 

mezarlarla -erken dônemlerde Sarı Nehir‟den Yenisey civarına doğrudan gôç ya da bir yayılmanın 

olduğunu gôsterecek kadar- ônemli ôlçüde paralelliklere sahiptir. 

4.2 ve 4.3 nolu mezarların her ikisi de Tuva‟daki Aymirlig‟dendir ve tarihleri M.�. 2-1. yüzyıllara 

dayanmaktadır. Her ikisinde de yan odalar taĢ levhalarla kapatılmıĢtır ve 4.3, nolu mezarın tamamı da 

taĢ levhalarla kaplanmıĢtır. Bunlar, karakteristik Hun defin tipleridir. Tuva‟da Kokel‟den olan 4.4 nolu 

mezar (M.�. 1. yüzyıl), açıkça bir tabutun içinde sırtüstü yatırılarak boylamasına uzatılmıĢ Ģekilde bir 

defni gôstermektedir ve bunların hepsi de Hun ôzellikleridir. 

Yenisey çevresindeki bu mezarların hepsi de üçüncü türdendir, yani at kültünden herhangi bir iz 

olmaksızın Hun definlerinin bütün ôzelliklerini gôstermektedirler. 

1.4. Sarı Nehir Bôlgesi 

ġekil 5, bizi Ordos Steplerinin güneyindeki Sarı Nehre ve Huang He‟nin batı dirseğinin altlarına 

gôtürmektedir. Bu hôyük, Sarı Nehrin bir güney kolu olan Qin ġui Nehri üzerindeki Daodunzi‟dir. 27 

mezarın bulunduğu bu mezarlığın tarihi M.�. 2-1. yüzyıllara dayanmaktadır. Bu mezarlıkta, 20 çukur 

mezar, 6 adet kenarlarında oda bulunan mezar ve bir tane de taĢlarla kaplanmıĢ kese mezar 

bulunmaktadır.11 

ġekil 5.1, taĢ kaplı kese mezarını (M22) ve M5 mezarından, at yüzü ile desen verilmiĢ bir 

Hun/Hsiung-Nu kemer tokasını resmetmektedir. Bir diğeri olan 5.2 mezarı, kenar odasıyla (M10) 

Minusinsk Havzası‟ndaki mezarla kayda değer benzerlikler gôstermektedir. Sadece mezarın yapısı ve 

yan odası aynı değildir, aynı zamanda kurban edilen hayvanlar ve ôlünün kafasının üzerindeki 

hücrenin içinde bulunan testinin tipi de aynıdır.12 Bu kültürel paralellikler, aynı zamanda, aynı cenaze 

adetlerinin Sarı Nehir‟den Minusinsk havzasına transferiyle sonuçlanacak olan Hsiung-Nu gücünün 

M.�. 2. yüzyılda gerçekleĢtirdiği bir yayılmayı da gôstermektedir. 

Daodunzi‟deki mezarlığın etütlerine dayanarak ônemli bir sonuca ulaĢılabilir. Bu mezarlıkta 

hiçbir savaĢçı mezarı bulunmamaktadır. Burada sadece kadınlar, genç kızlar ve erkek çocuklar 

defnedilmiĢtir. Mezar yapıları ve pek çok sayıdaki kemer tokaları, Hsiung-Nu tarzıyla yapılmıĢ diğer 

süslemeler ve resimler bu mezarlığın Hsiung-Nulara ait olduğunu saptamaktadır. Burada Ģu sonuca 

varabiliriz; bu dônemde bu bôlgede kadınlar ve hatta erkek çocuklarının mezarlarında koyun ve keçi 

gibi kurban edilmiĢ diğer hayvanların çok miktarda kalıntıları bulunmasına rağmen, kendileriyle birlikte 

gômülmüĢ at kalıntılarına rastlanılmamıĢtır. 4.2 nolu mezarda, sadece üzerinde çômelmiĢ bir Ģekilde 

resmedilmiĢ bir atla kemer tokaları gôsterilmektedir. Ordos‟ta ve bir seferinde de Sui Yuen bôlgesinde 

(Hohhot civarı) çok sayıda ôrnekleri bulunan at definleri sadece erkek savaĢçılara hasredilmiĢtir. 

Kadın ve çocukların at kalıntılarıyla birlikte gômülmemesi de, aĢağıda tartıĢılacak olan Kuzey 

Barbarları, ġanrong‟un erken dônem Hsiung-Nu mezarlıklarındakilerle paralellik arz etmektedirler. 
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1.5. Transbaykalya‟daki Buryat 

Daha kuzeye gidildiğinde, Buryat‟ta bulunan Ilmovaya yazıt bôlgesinde, Konovalov tarafından 

zengin bir mezar ortaya çıkarılmıĢtır.13 Bu mezarın geçmiĢi, Hıristiyanlık devrinin baĢladığı civardaki 

yüzyılara dayanmaktadır. Mezarda bulunan pek çok kurban edilmiĢ hayvanın arasında üç adet de at 

kafası bulunmaktadır. Diğer hayvanlar arasında ise koyun kafası, çok sayıda keçi ve daha küçük 

hayvan baĢları bulunmaktadır ve bunlar diğer dünyada yemesi için ôlüye eĢlik etmektedirler. �ç at 

kafası ôlünün sağ tarafındadır. Ceset tahta bir tabut içine konulmuĢtur. Bu tabut, çevresi tomruklarla 

yapılmıĢ olan bir ağaç oda içinde olup bu oda da bu tür tomruklarla kaplanmıĢtır. Küçük nesneler ve 

bunlar arasındaki bir gem ôlünün kafasının arkasındaki bir rafa yerleĢtirilmiĢtir. Kurban edilen 

hayvanlar tahta odanın dıĢında, baĢın arkasında ve ôlünün gôvdesinin seviyesindedir. Mezar, 

toprağın altında çok sayıda yassı taĢ ile korunmuĢtur, ancak bunlar bile mezar soyguncularının 

mezara girmelerini engelleyememiĢtir. Bu soyguncular iskeletleri mezarın bir kôĢesine doğru 

çekmiĢlerdir, ancak bu esnada kırılan bir ayak ġekil 6‟da gôsterilmekte olan orijinal konumunda 

kalmıĢtır. Bu zengin mezarlarda boynu ve baĢı süsleyen altın iĢlemeler alınmıĢtır. 

1.6. Jundu ġan Eteklerindeki 

ġanrong Mezarlıkları 

En eski kısmi at definlerinin bulunduğu hôyüklerin Uzak Doğu‟dan oldukları bilinmektedir. 

Pekin‟in kuzeyindeki Yanqink eyaletinde bulunan Jundu ġan Dağı‟nın güney etekleri boyunca, üç adet 

erken dônem ġanrong mezarlığı bulunmaktadır. Bunlar arasında Yuhuangmiao‟da bulunan ve 280 

defin ile en büyüğünü teĢkil eden mezarlığı ziyaret ettim. Diğer ikisi ise, 150 mezarıyla biri daha 

doğudaki Hulugu‟da, 47 mezarla diğeri de Xilang‟tadır. 

DeğiĢik mevki ve ekonomik statüye sahip 10 mezar, okul kitaplarında ôrnek gôsterilebilecek bir 

kazıyla, hiç zarar gôrmeden olduğu yerde bırakıldı ve üzeri daha sonra sürekli bir müze Ģeklinde 

hizmet verecek olan büyük bir yapı ile kapandı. 1985 ve 1990 yılları arasında kazının direktôrü 

Profesôr Jin Fengyi idi. Ġç Moğolistan‟daki Hohhot‟ta 1992 yılında yapılan bir arkeolojik konferansın bir 

parçası olarak yaptığımız ziyarette o ev sahibimizdi. 

Radyo karbonla tarih belirleme yôntemiyle, bıçak Ģeklindeki para ve silahlar üzerindeki 

incelemelerde, bu mezarlıkların M.�. 8. yüzyıl ile 5. yüzyıl arasında bir tarihe dayandığı saptanmıĢtır. 

Bu mezarlıklarda bulunan kısmi at definleri Avrasya‟da bilineneler arasında en eskisidir. ġekil 7‟de, 

baĢın arka kısmına bir raf yerleĢtirilmiĢ, ôlünün sağ tarafında ise atın alt çenesi ve yukarıdan aĢağıya 

doğru kırılmıĢ bir üst çene ile birlikte dôrt bacak gôrülmektedir. Kurban edilen diğer hayvanlar olan 

keçilerin baĢları ve bir ineğin çenesi ile uyluk kemiği de raftadır. 

Ġki adet gem ôlünün sol uyluk kemiğinin yanına ve bir bronz kazan da baĢın arka kısmına 

konulmuĢtur. Nadir buluntulardan olan kazan ve boynun çevresinde bir altın turkuaz bulunması 

ôlünün yüksek mevkilerden olduğunu gôstermektedir. Bu mezar ile alakalı olarak, M.�. 8-5. yüzyıllara 
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ait bu erken dônem ġanrong mezarındaki hayvan kalıntılarının düzenlenmesi ile yukarıda tartıĢtığımız 

Buryat‟taki Ilmovaya yazıt bôlgesinde ortaya çıkarılan arasındaki benzerlikleri kaydedebiliriz. Diğer 

hayvanlar baĢın arkasındayken, at baĢı ôlünün sağ yanındadır. Mezarlar arasında 500 yıldan fazla bir 

zaman farkı vardır. Aynen Sima Qian‟ın ifadeleri ve pek çok cenaze tefriĢatı ile Hsiung-Nu tipi bronz 

kazanın kullanımına dair saptamaları gibi bu paralellikler de ġanrongların erken dônem Hsiung-Nu 

olduklarını gôstermektedir. 

ġekil 8, ôlünün baĢının arkasında bulunan raftaki at kafası ve dôrt at bacağı ile aynı antikiteye 

ait diğer bir ġanrong mezarıdır. Bunlara ilaveten, ôteki dünyada yiyecek temini için rafta bir inek kafası 

ve bir inek uyluk kemiği de bulunmaktadır. Altın turkuaz, bu ôlünün de üst mertebelerden olduğunu 

gôstermektedir. �lünün gôvdesi yaklaĢık iki metre derinliktedir. ġanrong definlerini gôsteren iki figür 

benim kendi fotoğraflamamın sonucudur ve bunlar benim Hsiung-Nu ve Hunların kısmi at definleriyle 

uğraĢmama sebep olan bütün çalıĢmalarımın arkasındaki faktôrlerdir. 

�in histografisinin babası olarak bilinen Sima Qian‟ın çılıĢmalarına değer verenler ġiji‟de Ģunları 

okuyabilirler: 

“�ç hanedanlar dôneminden itibaren Hsiung-Nu, �in için sürekli bir endiĢe ve zarar kaynağı 

oldu… Ġmparatorlardan Yao ve ġun‟un dônemlerine kadar uzanan eski zamanlarda ve hatta daha 

ônceki zamanlarda, Kuzey Barbarların bôlgesinde yaĢayan ve hayvanlarını otlatmak için oradan 

oraya baĢıboĢ dolaĢan bu insanlardan Dağ Barbarları (ġanrong), Xianyun ya da HunĢu (Hunyu) diye 

bahsedildiğini iĢitmiĢtik.” 

Yani, ġanrongların erken dônem Hsiung-Nu olduğu gôrülmektedir. Sima Qian‟ın buna yônelik 

atıfları ve aralarında cenazelerde kulanılan bronz kazanların da bulunduğu pek çok arkeolojik 

paralellikler dolayısıyla, ben de-bu çalıĢmada-ġanrongların eski dônem Hsiung-Nu (proto-Hsiung-Nu) 

olduklarını kabul etmekteyim. 

1.6. Tarihsel Gôzlemler 

I. Hsiung-Nu kadınının defninin, at kültünün iĢaretleriyle, nasıl geliĢtiği ile alakalı olarak 

aĢağıdaki gôzlemelerimi dikkatlerenize sunuyorum: 

Eski dônem Hsiung-Nu‟da, ġanrong mezarlığı (M.�. 8-5. yüzyıllar) (Hôyük 6.14) ve 

Daodunzi‟deki Hsiung-Nu mezarlığında (M.�. 2. yüzyıl) (ġekil 3‟teki Hôyük 6.1) mezarlara kurban 

edilmiĢ pek çok hayvan konulmasının yanı sıra, ôlü kadınlara mezarda at kültünün iĢaretleri eĢlik 

etmemektedir. 

Ġlk bronz at heykelcikleri Ordos bôlgesindeki Xigoupan‟da zengin bir kadın mezarında (M.�. 2. 

yüzyıl) bulunmuĢtur, bu mezardaki ôlünün çevresine erken dônem at kültünün bu tür 

heykelciklerinden 49 tanesi konulmuĢtur (Hôyük 6.20). 

Daha ônce ele aldığımız, Batı Moğolistan‟daki Tahilt Nehri vadisinde bulunan, asil Hsiung-Nu 
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kadınının kurgan mezarında (hôyük 5.14) bu tür heykelciklerin yanı sıra demir gemler ve at kemikleri 

de bulunmuĢtur. 

M.S. 2. yüzyıl olarak belirleyebileceğimiz bir tarihte, BalkaĢ Gôlü‟nün kuzeyindeki Kanattas‟taki 

bir kadın mezarına (Hôyük 3.8) ilk kez bir at kafası konulmuĢtur. �teki dünya için yiyecek amaçlı 

olarak da bir at uyluğu/butu ve bir koyun kafası da mezara konulmuĢtur.14 

Tam olarak uygulanmıĢ bir kısmi at defni vakası, Orta Asya‟da Akmolia yakınlarındaki Kara 

Ağaç‟ta bulunan bir Hun kraliçesinin mezarında gerçekleĢmiĢtir. (Hôyük 3.9). Atın kafatası ve 

bacakları derisinin içinde bırakılmıĢtır. Daha batıya gidildiğinde kadın mezarlarında da kısmi at 

definlerine oldukça sık rastlanılmaktadır. 

II. ġanrong etnik ismi, M.�. 4. yüzyılda �in kaynaklarında geçen Hsiung-Nu isminden çok daha 

erken dônemlere aittir. Hsiung-Nu adı ilk kez M.�. 318 yılında ġiji‟de bulunan Qin‟in Ana Yıllıklarında 

kaydedilmektedir. Bu, Qin Devleti‟nin artan saldırganlığına karĢı, Hsiung-Nu ile beĢ �inli devlet (Han, 

Zhao, Wei, Yan, Qi) arasında bir ittifakın kurulma tarihidir.15 

Ġkinci atıf, M.�. 312 yılında ġuoyuan‟daki tarihçi Liu Xiang (M.�. 77-6) tarafından yapılmıĢtır.16 

Bu kayıtlar “Hsiung-Nu, Loufan ġehri‟ne (bugünkü ġanxi bôlgesi) gitmek için atlarına bindi” 

demektedir. 

Burada, M.�. 4. yüzyılda meydana gelmiĢ bir üçüncü olaydan bahsetmek de uygun olacaktır. 

Bu dônemde, ôzellikle Zhaou Devleti Hsiung-Nu ile yakın temaslara sahipti. Hsiung-Nu‟nu askeri 

tehdidini bertaraf edebilmek için Zhao Hükümdarı Wuling, M.�. 307 yılında, meĢhur bir ferman 

yayınlayarak resmen barbar kıyafetlerini benimsedi ve halkına ata binip, ok atmasını ôğrenmeyi 

emretti. �in ordusunun geleneksel adetine gôre, bunlar savaĢ arabalarıyla savaĢmaktaydılar. 

Askerlerin temel silahı ise kısa kılıçlardı. Hem askerler hem de siviller için kıyafetleri bol bir fistan, 

terlikler ve sandallardan oluĢmaktaydı. Yeni fermana gôre, �inli askerler Hsiung-Nu kıyafetleri 

giyecekler, okla ve mızrakla hedef vurmayı, at sırtında savaĢmayı ôğreneceklerdi. Artık kısa yerine 

uzun kılıçlarla savaĢmak durumundaydılar. Hsiung-Nu tarzı giyinmek, pantolon ve botlar giymek 

anlamına geliyordu.17 Bu “barbarlaĢma” siyaseti derhal meyvelerini vermeye baĢladı, Zhao askeri 

kuvvetleri, M.�. 306 yılında,18 yani bir yıl içinde Gansu‟daki Hsiung-Nu topraklarına girmeyi baĢardı 

ve Hsiung-Nu‟yu bu ônemli bôlgeden attılar. 

Bu referanslar, M.�. 4. yüzyılda Hsiung-Nu‟nun hem diplomatik hem de askeri açıdan son 

derece aktif olduğunu ve yaygın bir Ģekilde tanındıklarını gôstermektedir. Eserlerinde, Hsiung-Nular‟ın 

ilk olarak M.�. 3. yüzyılda gôrüldüklerini yazan bilim adamlarının, tarihi olaylara ve yazılı kaynaklara 

aĢina olmadıkları açıkça gôrülmektedir. 

1.7. ġekil 3‟teki Arkeolojik  

Hôyükler Ġçin Coğrafik Ġsimler. Kuzey Barbarları, Hsiung-Nu ve Hunların Kısmi (ya da Sembolik)  
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At Definleri (M.�. 8. Yüzyıl-M.S. 5. Yüzyıl) 

1. Tuna-Don Bôlgesi 

Kafkaslar-Kuban Nehri-1.1 Kispek, 1.1A Zdvizenskoe. 

Kırım ve Dinyeper Nehri-1.2 Belarus, 1.3 Melitopol, 1.4 Aleski, 1.5 Stara Igren, 1.6 

Novogrigorevka. 

AĢağı Tuna-Dinyester Bôlgesi.-1.7 Odesa Oblastı‟ndaki Kubey. 

Karpat Havzası-1.8 Nagyszéksñs-Szeged, 1.9 BudapeĢte-Zuglñ, 1.10 Léva/Levice, 1.11 

Pannonhalma-Széldomb. 1.12.1 Keszthely-G�ti domb, 1.12.2 Keszthely-Clay quarry, 1.13 

Lengyeltñti, 1.14 Szeksz�rd, 1.15 Pécs-�szôgpuszta. 

2. Ġdil-Ob Bôlgesi 

Ural Nehri civarı-2.1 Kızıl Adir, 2.2 Mertvie Soli, 2.3 Fedorovka, 

Orta Ġdil Nehri-2.4 Pokrovsk, 2.5 Verhneye Pogromnoye, 2.6 Leninsk. 

3. Yenisey Bôlgesi 

3.1 Tepsey VII, 3.2 Kokel-KE II, 3.3 Kokel-Tuva, 3.4 Aymugluk-Tuva, 3.5 Sibirsk, 3.6 

Tugozvonovo, 3.7 Kosogol, Uzhur Bôlgesi, 3.8 Kanattas, 3.9 Kara Ağaç, 3.10 Sidorovka, 3.11 

Kulayka. 

4. Zungarya, TiyenĢan Bôlgesi 

4.1 Dongcheng, Muley Kazak �zerk Bôlgesi, Doğu Sincan, 4.2 Barkôl Gôlü. 

5. Baykal Gôlü-Orhon Bôlgesi 

Zabaykala-5.1 Ivolga GorodiĢe, 5.2 Derestuy, 5.3 �eremhovo, 

Moğolistan-5.4 Il‟movaya pad, 5.5 Darkhan, 5.6 Noyon Uul, 5.7 Dulga Uul, 5.8 Hôshôn-uha (Ih-

het), 5.9 Tevsh Uul, 5.10 Batcengel, 5.11 Taravgantay, 5.12 Sul-Tolgoi Dağı, 5.13 Naymaatolgoy, 

5.14 Tahilt Havzası, 5.15 Golmud. 

6. Huang He-Liao He Bôlgesi 

6.1 Daodunzi-NX, 6.2 Yanglang-NX, 6.3 Baoji-Qin, 6.4 Taohongbala, 6.5 Jialainor, 6.6 Xiyuan, 

6.7 Budonggou, 6.8 Xiaobaiyang, 6.9 Guoxianyaozi, 6.10 Maoqinggou, 6.11 Yinniugou, 6.12 Jicheng, 

6.13 Tangxian, 6.14 Yuhuangmiao, 6.15 Hulugou, 6.16 Xilang, 6.17 Yujiazhuang, 6.18 Guyuan, 6.19 

Qingyang, 6.20 Xigoupan, 6.21 Xichagou (Liaoning Bôlgesi). 
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2. Hun Kadınlarının 

Altın BaĢlıkları 

BaĢlıklar taçtan farklıdır, çünkü bunlar baĢın sadece 2/3‟ünü sarmaktadır. BaĢlıkların temel 

yapıları, bir altın band ya da akik, lal taĢı, kehribar ve bir metal üzerinde incilerin anası ile süslenmiĢ 

olan altınla kaplı bir bronz band Ģeklindedir. Ayrıca, bu baĢlıkların üzerinde beyaz, yeĢil ve kırmızı 

camlar da bulunabilmektedir. Bu taĢların rengi çoğunlukla kırmızı ya da kırmızımsı kahverengidir. 

Bugün, bildiğim kadarıyla, bütün Avrasya‟da bulunmuĢ toplam 19 baĢlık mevcuttur. Materyaller Irina 

Zasetska19 ve Istvan Bona‟nın20 iki yayınından derlenmiĢtir. At defin siteleri ya da bronz kazanlara 

nispeten bu baĢlık buluntularının sayısının çok az olmasına rağmen, bunlar son derece ônemlidir, 

çünkü Hun baĢlıkları son derece etnik ôzellikler taĢmaktadır. Bu tür cenaze baĢlıklarını kullanan bir 

baĢka etnik grup bulunmamaktadır. Scythiyanlar da altın baĢlıklara sahiptir, ancak bunların dizaynları 

tamamen farklıdır ve bazı zamanlar bu baĢlıklara açıkça Yunan gôrüntüsü ve ôzellikleri eklenmiĢtir. 

Bu tür Scythiyan baĢlıklarının sadece sayacağımız birkaç sitede olduğu bilinmektedir: Khoklach-

Novocherkassk, Novocherkassk, Artiukhov, Kerch, Karantin-Taman ve Kelermes. 

2.1. Altın BaĢlıkların Dağılım 

Haritası 

ġekil 9, Hun baĢlıklarının 13‟ünü gôstermektedir. Dizaynları farklılıklar gôsterse de, değerli 

taĢlarla süslenmiĢ olmalarından kaynaklanan ôzellikleri açıkça gôrülmektedir. Hem haritada ve hem 

de baĢlıkların ilustirasyonlarında ondalık rakamlar kullanıldığından, bunların harita (ġekil 10) 

üzerindeki yerleri kolayca bulunabilir. ġekil 10, Hsiung-Nu ile Hunlar arasında bir tarihi süreklilik 

olduğunu gôsteren ikinci arkeolojik haritadır. Batı‟dan Doğu‟ya doğru Hun kadınlarının cenaze 

tôrenlerinde kullanılan altın baĢlıklarının bulunduğu siteler Ģôyledir: 

1.1 Csorna, Macaristan 

1.2 Szeksz�rd-Csat�r, Macaristan 

1.2.1 Balmazöjv�ros-Mal�toni-halom, Macaristan 

1.3 Gheraseni, Romanya 

1.4 Shurbanec, Moldavya 

1.5 Buhaeni, Romanya 

1.6 Antonovka, Ukrayna 

1.7 Tiligul Bay, Ukrayna 
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1.8 Proletarskaya, Ukrayna 

1.9 Stara Igren, Rusya 

1.10 Melitopol, Ukrayan 

1.11 Kerç, Ukrayna 

1.12 Marfovka, Rusya 

1.13 Verhne Yabloçnoye, Rusya 

2.1 Berezovka, Rusya 

2.2 Verhneye Pogromnoye, Rusya 

2.3 ġipovo, Rusya 

2.4 �uluk Tau, Kazakistan 

2.5 Kanattas, Kazakistan  

6.1 Xigoupan, �in Ġçinde ôzenle yapılmıĢ bir baĢlık bulunan en erken dônemlere ait defin Ordos 

bôlgesindeki Xigoupan sitesindendir21 ve tarihi M.�. 2. yüzyıla dayanmaktadır; burada ayrıca 49 at 

heykelciği de bulunmuĢtur. BaĢlık çekiçle yassıltılmıĢ altından yapılmıĢtır ve bir band biçimindedir. 

Ġnciden yapılmıĢ olan taĢlar, ġekil 11‟de gôsterilen motiflerle süslenmiĢ ve çekiçle düzlenmiĢ olan 

bandın en üstüne yerleĢtirilmiĢtir. Oval biçimindeki en büyük inci olan ana incinin her iki yanı da küçük 

ve sitilize edilmiĢ altın varaklarla kaplanmıĢtır. Bu ôzenli baĢlık iki küpe süslemesi ve üç gerdanlıkla 

tamamlanmaktadır. Küpelerin büyük oval parçası beyaz zümrütten yapılmıĢtır ve üzerine Hsiung-Nu 

sanatında kullanılan ejderha figürü resmedilmiĢtir. Bunlar, kalıntılarından zamanında turkuaz kakma 

dekorasyonu olduğu anlaĢılan, zıplayan bir geyik figürü üzerindeki dikdôrtgen Ģeklindeki iki altın 

parçası üzerine asılmıĢlardır. Bu Hsiung-Nu cenaze baĢlığı, bilinenlerin en eskisidir. Bununla coğrafi 

olarak en yakın yer olan BalkaĢ Gôlü‟nün kuzeyindeki Kanattas (hôyük 2.5) arasında yaklaĢık üç 

yüzyıllık bir fark bulunmaktadır. Don ve Ġdil arasındaki Verhne Yablonoçnoye‟de22 bulunan ve restore 

edilen diğer baĢlığa da yine kulak ve boyun dekorasyonları eĢlik etmektedir (ġekil 12). Stara Igren‟den 

(Hôyük 1.9) olan bir baĢkası üzerinde, birbirine değecek Ģekilde mantar Ģekillerinden oluĢan bir hat 

bulunmaktadır ve bu kazan kulplarındaki mantar Ģekillerine benzemektedir. 

Ġki baĢlığa daha dikkat etmekte fayda bulunmaktadır. Szekszard-Csatar‟da (Hôyük 1.2) 1818 

yılında bir kadın mezarı bulunmuĢ ve bu 1865 yılında bir yayında tasvir edilmiĢtir. Som altından bir 

band Ģeklinde olduğu ve üzerinde değiĢik ebat ve renklerde taĢlar bulunduğu ifade edilmiĢtir. O 

dônemde bunun nereye ait olduğu bilinmediğinden Macaristan, Baja‟da eritilmiĢtir. Bir diğeri (hôyük 

1.2.1) ise, 1858 yılında Balmazujvaros-Malatoni‟de bir iskeletin kafatasının üzerinde bulunmuĢtur. 

Zemini yine som altından olduğu için, bir ônceki ile aynı kaderi paylaĢmıĢ ve eritilmiĢtir, ancak 
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eritilmeden ônce belegelere geçme Ģansını bulabilmiĢtir.23 

BaĢlıkların haritasını (ġekil 10) incelediğimizde belirgin bir eğilim fark edilecektir. Batı‟ya doğru 

gidildikçe, baĢlıklarıyla birlikte üst düzey kadın cesetlerinin süslenme modasında bir artıĢ 

gôzlenmektedir. Bu gôzlem bronz kazanların daha batıya gittikçe daha fazla süslendiğinie dair olan ve 

kolayca fark edilen trende paralel bir trend olarak gôrülmektedir. Burada 20 baĢlığın, Hsiung-Nu ile 

Hunlar arasında bir tarihsel sürekliliğin varlığıyla ilgili olarak çok güçlü bir gôsterge sunduğundan bir 

kez daha bahsetmeye değer, çünkü baĢka hiçbir etnik grup bu ôzelliklere sahip değildir, yani M.�. 2. 

yüzyıl ile M.S. 5. yüzyıl arasında hiçbir etnik grup, altın cenaze baĢlıklarına değerli taĢlar 

kakmamaktaydı. 

3. Hsiung-Nu Tipi 

Bronz Kazanlar 

Ġncelediğim arkeolojik buluntulardan üçüncü grubu Hsiung-Nu tipi bronz kazanlar 

oluĢturmaktadır. Bu kazanların dağılım haritasını veren ilk yayınım24 1990 yılındadır, en son ve tam 

olan versiyonu25 ise 1995‟te yayınlanmıĢtır. Bu yayında 185 kazan, boyutları birebir olan çizimlerle 

gôsterilmektedir. O zamandan bu yana, henüz hiçbiri yayınlanmamıĢ ve hiçbir haritada yer almamıĢ 

olan 30 tane daha küpün varlığını ôğrendim. Ermitaj araĢtırmacıları da, 1993 yılında, kazanlar 

hakkında bir makale yayınladı, onların bilgisi dahilinde olan küp sayısı ise 56 idi.26 

Hsiung-Nu tipi Avrasya bronz kazanlarını üç büyük gruba ayıran ġekil 3, bu kazanlar hakkında 

bize kuĢ bakıĢı bir fikir vermektedir. Bu gruplar Ģunlardır: 

Dikdôrtgen kulplu olan tipler, 

Yuvarlak kulplu olan tipler ve 

Düz tabanlılar. 

Her grup içindeki kazanlar, sol üst kôĢeden sağ alt kôĢeye doğru gidildiğinde, batıdan doğuya 

doğru gidiliyormuĢcasına rahat bir Ģekilde düzenlenmiĢtir. 

Bronz kazanların rolü üç Ģekilde olabilir. �zene bezene yapılmıĢ manzaralar içindeki kabartma 

kazan resimleri, aĢağıda tartıĢılacağı gibi küplerin kullanımı hakkında da faydalı bilgiler 

sağlamaktadır. 

A. ġaman Tôrenleri: ġekil 14‟te, yukarıdaki kabartma büyük bir manzarayı gôstermektedir. 

Burası, Yenisey‟in batı kolu olan Abakan Nehri civarındaki Kızıl Kaya‟dadır.27,28 Dokuz kazan 

resmedilmiĢtir ve bunların hepsi de Hun tipi kazanlardır. Bunlardan beĢinde erkekler açıkça yemek 

piĢirmekte ve kazanların içindekileri karıĢtırmaktadırlar. Manzaranın tam ortasında, açık renkli ve 

uzun bir elbise ile diğerlerinden farklı olduğu hemen anlaĢılan bir insan figürü bulunmaktadır. Bu Ģahıs 
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elini kaldırmıĢtır ve kıyafetinin kolunun dıĢında olan parmakları gôrülebilmektedir. Parmaklarının altı 

tane olduğu sayılabilmektedir. Bu altı parmak Ģaman mesleğinin bir iĢaretidir. Buna ilaveten bir de 

maske taktığı gôrülmektedir. Bu manzarayı bir Ģamanistik etkinlik ya da tôren yemeklerinin piĢirildiği 

dini bir vaka olarak yorumlamak durumundayız. 

B. Günlük Olağan Yemek PiĢirme: Kazanların diğer bir rolü de günlük olağan yemek 

piĢirilmesinde kullanılmasıdır. BolĢaya Boyarskaya Pisanitsa29 olarak adlandırılan ġekil 14‟ün alt 

yarısı bir Hun luo ve bu luo (Wade-Giles yazıtlarında bir lo ya da pu lo) resmetmektedir. Bu, 4-5 yurt 

ve 30-40 insandan oluĢan bir Hsiung-Nu çoban ünitesidir. Figürün gôsterdiği gibi, her yerleĢim 

ünitesinin yanında en fazla 5 tane olmak üzere birkaç kazan olduğu gôrülmektedir. Bu resimleri 

büyütmeden bile, bu kazanların çoğunun basit dizaynlı oldukları, birinin ise süslenmiĢ olduğu 

gôrülmektedir. Bu kazan, kabartma resmin sağında bulunan toplanmıĢ insan grubunun sağ 

tarafındadır. Manzarının üstündeki 5 rakamı bu kazan ile alakalıdır. Bu 19 kazanın hepsinin tôrensel 

amaçlar için olmadığı sonucuna varmamız gerekmektedir, ôzellikle de basit dizaynlı olanlar günlük, 

sıradan yemek piĢirmek için kullanılmaktadır. 19.7 metre uzunluğundaki bir kabartma üzerine 

resmedilmiĢ olan manzara, bir bayram manzarası olmalı ki, bütün kazanların hepsini gôstermektedir. 

Bunun bir dini etkinlik olduğundan da Ģüphe duyulabilir. 

Pek çok insanı (28 kiĢi sayılabilmektedir) resmeden bu itinalı luodaki yaĢamın yanı sıra, 19 

keçinin çobanlığını yapan bir çobanın yaĢamında da aynı geleneği gôrmekteyiz (ġekil 15) ve bu 

çobanın bu kabartmaları oyduğu varsayılmaktadır. Tıpkı bir ônceki büyük kaya oymacılığında olduğu 

gibi, O dıĢarısında bir Hun tipi kazan gôrülen bir küçük yurt ya da samandan yapılmıĢ bir kulübenin 

sahibidir. “Keçi çobanı” kabartmasının uzunluğu 175 cm, yurttaki yüksekliği ise ayaktaki en kısa keçi 

seviyesinde olup 55 cm‟dir. Bu tür evcilleĢtirilmiĢ uzun boynuzlu keçiler ve bunların çobanlarının 1998 

yılında Tuva‟daki bir tur esnasında fotoğrafları çekilmiĢtir. Buradaki keçi çobanı kabartması, yazarın 

1998‟de çektiği fotoğraflarına dayanılarak yorumlanmaktadır. Bu, 54 derece kuzey enleminde, 

Yenisey‟in batı yakasındaki Oglahti Dağı kompleksinde bulunmaktadır. Yani, Kemerovo Devlet 

�niversitesi‟nin çizimlerine gôre 4. hôyüğün 1. çentiğindedir. 

C. Cenazeler: Bronz kazanların üçüncü rolü cenazelerdedir. Büyük kazanlar yerine mezarlarda 

sembolik rollerle, sadece 20 cm veya daha küçük olmak üzere, küçültülmüĢ ebatlarda kazanlar 

gôrülmektedir. KüçültülmüĢ küpler, Uzak Doğu‟daki Hsiung-Nu mezarlarında iyi bilinmektedir, bunlar 

Tuva ve Yenisey ırmağının her iki yakasında da Baraba Steplerine kadar yayılmıĢlardır. 3 cm‟ye 

kadar küçültülmüĢ bronz küpler bulunmaktadır, bunlar Stockholm‟deki Doğu Asya Müzesi‟nde 

Tovostine kolleksiyonundadır. 

Diğer Ġki Vasıtadaki Kazanlar 

A. Kaya Oymaları: Ġlaveten, Hsiung-Nu/Hun tipi kazanlara ikinci bir vasıtada da 

rastlanabilmektedir. Bunlar kaya yüzeylerine oyulmuĢ olarak bulunmaktadır. Hun tipi kazanların 

resmedildiği bütün kabartmalar, Orta Yenisey Havzası‟nın batı yakasındaki Abakan Steplerinde 
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bulunmuĢtur, burada 47 kabartma mevcuttur. Buna ek olarak, kaya üzerine oyulmuĢ olan bütün küp 

tiplerinin, Orta Yenisey Havzası civarında, bronz benzerleri ortaya çıkarılmıĢ ya da bulunmuĢtur.30 

B. Seramik Kazanlar: Kil kazanlar, üçüncü tür bir vasıtayı teĢkil etmektedir. Cenazelerde 

kullanılan küçültülmüĢ bronz kazanların yanı sıra, Yenisey civarında yeni bir usul ortaya çıkmıĢtır. 

Pahalı olmayan ve bronz türünden olanların taklidi durumundaki toprak kazanlar, cenazelerde 

kullanılmakta ve mezarın içine konulmaktaydı, bunların ebatları genellikle 15-20 cm idi, ancak 40 

cm‟ye de ulaĢabilmekteydi. 475 definin bulunduğu büyük bir mezarlıkta, mezarlar içinde 92 toprak/kil 

kazan bulunmuĢtur. Bu mezarlık, Hemçik kolu yakınında Yenisey‟in batı yakasında bulunan Tuva‟daki 

Kokel‟dedir. Bu nehrin buluĢtuğu yer Yenisey‟in batısındaki 90 derecelik kavistir. 

Seramik kazanlarla birlikte bu bôlgede yeni bir usulün ortaya çıkmasına paralel olarak baĢka 

yeni geliĢmelerin olduğunu sôylemeye teĢvik edilmekteyim. Hsiung-Nu, yani Hun bronz kemer 

tokaları, Hunların yeni bir ejderha dizaynı ile ortaya çıkmıĢtır. Ejderhanın yılan gibi kıvrılan gôvdesi 

eski zamanlardakilerle aynı olmakla birlikte, kurda benzeyen baĢ yerine, Ģimdi baĢta yuvarlak bir 

burun ve uzun kulaklar bulunmaktaydı. Olağan Hun ikonografisinin oluĢturduğu diğer dizaynlar 

arasında ondokuz tane bu tür dizayn bulunmuĢtur.  

Toprak kazanların çoğunluğu Orta Yenisey vadisi ve çevresinde olmakla birlikte, batıda Sir 

Derya Deltası kadar uzak bir bôlgede, Altın Asar‟da M.S. 3. yüzyıla ait olduğu saptanan iki adet toprak 

kazana rastlanmıĢtır (Tolstov). Bunlar Verkhnii Konets tipindedir. Bunların bronz prototipleri Ural 

Dağlarının batısında, Kama nehrinin kaynağının yakınlarındadır. 

3.1. Hun Tipi Kazanların Haritası 

Bu 185 buluntuyla oluĢturulmuĢ bir haritadır (ġekil 16). Erdy‟nin 1995‟teki 90 sayfalık yayını, bu 

kazanları/küpleri 36 tabloyla düzenlemekte ve bu buluntuların konumlarını mümkün olduğu 

durumlarda coğrafik koordinatları ile birlikte detaylı bir Ģekilde vermektedir.31 Ayrıca, bu buluntuların 

durumu, bugün nerede oldukları, haklarındaki yayınlar ve mükemmel bir çizimle bütün boyutları 

(fotoğraflarından izleri sürülerek) tasvir edilmektedir. Bu kazanların dizaynının en belirgin ôzellikleri de 

harita üzerinde gôsterilmektedir. Bundan ônce, bazı haritalar ve makaleler 1994‟te,32 1992‟de33 ve 

en erken tarih olarak da 1990‟da34 yayınlanmıĢtır. Zaman geçtikçe, haritalar çok daha fazla bilgi içerir 

hale gemiĢtir. 

Haritadan gôrüldüğü kadarıyla kazanlar altı bôlgede toplanmıĢtır. Bu yüzden, pek çok sayıdaki 

buluntularla uğraĢmayı kolaylaĢtırmak için, Orta Avrasya altı bôlgeye bôlünmüĢtür. Bu bôlgeler 

batıdan doğuya doğru 1‟den 6‟ya kadar numaralandırılmıĢtır. Bu yolla, hiçbir itiraza mahal 

bırakmayacak Ģekilde, paralel dizayn unsurlarının rehberliğini kullanarak, Avrupa‟daki kazanların 

kimlik tanımlamasından, Uzak Doğu‟ya, eski zamanların derinliklerine taa M.�. 1. yüzyıla kadar 

gidebiliriz. Hôyüklerin numaralandırılması esnasında, daima ilk numara bôlge numarası olarak 

belirlenmektedir. 
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Haritalar incelendiğinde, Avrasya boyunca buluntularda bir süreklilik gôrülebilecektir. Hatta 

buluntular, Hunların ya da en azından bunların bir kısmının, 57 derece kuzey enleminde Ural 

Dağlarını kesen 50 km geniĢliğindeki bir etek olan Yakaterinburg geçidini kullanarak Ural Dağlarını 

geçtiklerini gôstermektedir. Bu yola bir alternatif de (Orenburg yakınlarındaki), Kızıl Adir‟deki bir 

buluntunun gôsterdiği (ġekil 16‟daki Hôyük 2.8) gibi, Ural Nehri vadisine girerek, bu nehir boyunca 

ilerlemektir. 

Belaya Nehri‟nin kaynağı da Yekaterinburg eteği yakınlarındaki Ural Nehri kaynağına yakın 

olduğu için, burası da Ural Dağlarını geçmeye üçüncü bir rota teĢkil etmektedir. Diğer gôçer halklar da 

bu geçitleri kullanmıĢlardır. �rnek olarak, etnografik haritalar35 üzerinde, doğuya ve batıya doğru 

yüzlerce kilometre boyunca uzanan Yekaterinburg geçidinin iki yakasında �uvaĢ ve Tatar halklarının 

bulunduğu enklavlar gôrülebilmektedir. Bunlara ilaveten, 6. ve. 8. yüzyıllar arasında hem Ural Nehri 

boyunca ve daha büyük rakamlarda olmak kaydıyla da, Belaya nehri boyunca Macarların erken 

dônem mezarları bulunmaktadır.36 Yekaterinburg geçidinden geçmeyi tercih eden Macarlar (BolĢiye 

Tigani‟de) Kama nehrinin güney yakasına yerleĢmiĢlerdir. Bahsi geçen her üç nehir (Kama, Belaya, 

Ural) boyunca, çok eski cenaze gelenekleriyle, zengin bir halkın tipik Macar mezarlıkları 

bulunmaktadır. Mezarlar gümüĢ eĢyalarla doludur. Hem erkek hem de kadın mezarlarında benzersiz 

kısmi at definleri de gôrülmektedir, bu mezarlarda cenazenin yüzü gümüĢten gôz plaketleriyle 

kaplanmıĢtır, silahlar arasında nadiren de olsa oklanmıĢ kürkler ve diğer karakteristik Macar süsleme 

unsurları bulunmaktadır. Diğer etnik grup ôrnekleriyle, 56-57 derece kuzey enleminde Ural Dağı‟nın 

ortasından geçen yônleri gôstermek amaçlanmıĢtır 

3.2. Kazanların Tarihlerinin 

Saptanması 

Bizim buradaki konumuz Hun bronz kazanları olduğundan, bu kazanların tarihlerinin saptanması 

hakkında neler sôyleyebileceğimizi gôzden geçireceğim. Mezarlarda ortaya çıkarılan birkaç tanesinin 

yanı sıra, kazanlar genellikle Ģans eseri bulunmaktadır. Spasskaya‟nın çıkarımsamada bulunduğu 

gibi, bunun sebebi, 20-40 kg ağırlığındaki kazanların mevsimsel tôrenlerin yapıldığı ve adakların 

adandığı kutsal yerlere getirilmesiydi. Bu tôrenlerden sonra, bu tôren alanına Hunlar yeniden 

dônünceye kadar, kazan orada gizlenerek bırakılmaktaydı. Ancak Hunların oradan gôç etmesiyle, 

yaklaĢık 2000 yıl sonra bir viyadük, bir bina, bir yol inĢaatının yapımı sırasında ortaya çıkarılıp 

müzeye getirilinceye kadar, kazanlar bulundukları yerlerde kalmaktaydılar. �oğu zaman bunlar tek 

baĢına ve Ģans eseri bulunmaktadırlar. Yine de, bunların tarihlerinin saptanması bugün artık 

mümkündür. 

Avrupa‟da kazanlar pek çok durumda Roma surlarının kalıntıları arasında bulunmuĢtur. Bu 

onların M.S. 4. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar geçen dôneme ait olduklarını gôstermektedir. Bu tür siteler 

Ģunlardır: Intercisa (Dunaujv�ros), Karpat Havzası‟ndaki Celamantia (Izsa-Le�nyv�r) ve Hinova, 

Eflak‟taki Celei. 
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Silenya‟daki (Lehçesi Jedrzyhowice) kazan, içi Roma mücevherleriyle dolu olan bir Roma 

sandığıyla birlikte bulunmuĢtur. Bunlar M.S. 5. yüzyıla aittirler. Bu tür buluntular kazanların Hunlara ait 

olduğunu gôstermektedir. 

Baykal bôlgesinde, Batcengel‟de bulunan bir Hsiung-Nu mezarının tarihi, o dônemde iktidarda 

olan imparatorun ismiyle, �ince sırlanmıĢ olan bir fincanın parçalarından tespit edilebilir. Ivolginsk‟te 

ise, �in aynaları mezarın tarihinin saptanmasını mümkün kılmıĢtır. 

Bugünkü Ġç Moğolistan‟da, Jilin‟de Han hanedanına ait sikkeler ve Erlanhugou‟da Doğu Han 

çıngırakları ve aynaları ortaya çıkarılmıĢtır. Xichagou‟daki bir Hsiung-Nu mezarlığında M.�. 74 yılında 

basılmıĢ sikkeler bulunmuĢtur. 

4. Ermitaj AraĢtırmacılarının �alıĢmaları ve Eski Yazılı 

Kaynaklar 

�ç haritayı mukayese ettiğimizde, Hsiung-Nu ile Hunlar arasında bir tarihi sürekliliği gôstermede 

büyük bir uyumun olduğu fark edilmektedir. Fakat, Hunların Avrasya boyunca ilerlemelerini araĢtıran 

sadece ben değilim. ġekil 17, Ermitaj37 ile iĢbirliği yapan kıdemli araĢtırmacıların bir haritasıdır, bu 

araĢtırmacılar 1993 yılında yayınlanan makalelerinde, sadece 56 kazan üzerinde çalıĢmıĢlardır. 

Ortaya çıkardıkları buluntulara dayanarak, Hsiung-Nu/Hunların Avrasya boyunca gôç hareketlerini 

yeniden kurmuĢlar ve kodlanmıĢ oklarla temsil ettikleri bu halkların hareketlerine tarihler tahsis 

etmiĢlerdir. Benim 1990‟da yazdığım ve Harvard‟ın bir bülteni olan Inner Asia Report‟ta yayınladığım 

makaleme de atıflarda bulundular. Bu, benim Orta Avrupa‟dakilere benzer Ģekilde düz bir mantar kese 

stiline sahip olan Urumçi müzesindeki kazan hakkındaki raporumla birlikte olan ilk haritamdır.38 

Bunların, Hunların gôçüne dair kavramlaĢtırmaları, temel olarak, benim çıkarımsamalarımla aynıdır. 

Ancak benim çalıĢmalarımı ve ulaĢtığım sonuçları destekleyenler sadece Ermitaj‟ın 

araĢtırmacıları değildir. Bunların yanında, Hsiung-Nu ile Hunlar arasında bir tarihi süreklilik oduğunu 

gôsteren üç eski yazılı kaynak bulunmaktadır. TartıĢacağım ilk iki kaynak birbirlerinin 

tamamalayıcısıdır. 

Ġlk kaynak, M.S. 4-6. yüzyıllarda hüküm sürmüĢ olan Topa Wei‟nin tarihiyle uğraĢan Wei 

Shu‟dur (Topa Wei M.S. 386-534). Su-t‟e, Sogdiyana‟dan bahsederken, onun eski isminin Yen-ts‟ai 

olduğunu yazmakta ve Hsiung-Nu‟nun Yen-ts‟ai‟yi mağlup ederek hükümdarını ôldürdüğünden ve 

hükümdarlığı kendi mülklerine kattığından da bahsetmektedir. 

Diğer bir ônemli kaynak da, daha erken bir tarihteki Ts‟ao Wei dôneminden, M.S. 3. asırdaki 

olayların raporunu veren Wei-Lueh‟tir (Ts‟ao Wei, M.S. 220-265). Wei Lueh bize Yen-tsai‟nin aynı 

zamanda A-lan-liao ya da A-lan, veya A-lan-na Ģeklinde adlandırıldığı bilgisini vermektedir. Bu iki Wei 

kaynağına dayanarak, “Hsiung-Nu” Yen-ts‟ai‟yi mağlup ettiğinde, Alanlar‟a atfedilen toprakları Hsiung-

Nu‟nun mülküne kattığı sonucuna ulaĢabiliriz. 
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Ancak, Jordanes ve Marcellinus gibi Avrupalı kaynaklardan bildiğimize gôre, Alanları M.S. 370 

yılında yenilgiye uğratanlar “Hunlar”dı. Netice olarak, Hirth‟in analitik çalıĢmasında39 ve D. 

Wright‟ın40 bu sorunu yeniden incelemesinde belirttiği gibi, Hsiung-Nu ve Hunlar tek ve aynı halktı. 

Bu çalıĢmalarda eski kaynaklar da tartıĢılmaktadır. 

�çüncü eski kaynak ise, Sir Aurel Stein tarafından bir çôl kalesinde bulunan sekiz Soğdan 

mektubundan biridir. Henning‟in analizinde mektupta Ģôyle denildiği kaydedilmektedir, “Hunlar” 

�inlilerin baĢkenti Luoyang‟ı iĢgal ettiler. Bu, Büyük Shanyu Liu Yuan‟ın oğlu olan Güney Hunlarının 

Shanyu‟sunun M.S. 311 yılındaki meĢhur Luoyang‟ı iĢgaline bir atıftır.41 Hsiung-Nu ve Hun etnik 

isimleri, bir seferinde Asya‟nın doğu ucunda, ôteki seferinde de Asya‟nın batı ucunda tamamen aynı 

halk için kullanılmaktadır. 

4.1. Hunların Orta Avrasya 

Boyunca ĠlerleyiĢinin Haritası 

Bu karmaĢık sonuçların birbirleriyle uyumundan ve Ermitaj araĢtırmacılarının oluĢturduğu 

haritadan cesaret alarak, tarihleri saptanmıĢ arkeolojik buluntuları ve tarihleri belli olan tarihi olayları 

birleĢtirdim. OluĢturduğum haritayla Hsiung-Nu‟nun Orta Asya boyunca batıya, yani Avrupa‟nın 

içlerine doğru gôçünü resmettim. ġekil 18‟deki oklar bugün bilinen ve tarihleri saptanabilen Hsiung-Nu 

gôç hareketlerini gôstermektedir. Okları tanımlayan tarihler aĢağıdaki kaynaklardan alınmıĢtır. 

I. BoĢ oklar, M.�. 4-2. yüzyılarda Hsiung-Nu gücünün Ordos ve Huang He bôlgesinden kuzeye, 

Minusinsk Havzası‟nın (Orta Yenisey Havzası) içlerine doğru ve ayrıca M.�. 3. yüzyılın baĢlarında 

Zabaykalya bôlgesinin derinliklerine doğru yayılmalarını gôstermektedir. 

M.�. 4. yüzyılda Hsiung-Nu‟ya ilk atıflar Qin‟in Ana Yıllıklarında yapılmaktadır. M.�. 4. yüzyıldan 

üç referans Bôlüm 1.7‟deki Tarihi Gôzlemler kısmında detaylı olarak tartıĢılmıĢtır. 

M.�. 3. yüzyılın sonlarında, Modun ġangü yônetimi altında Hsiung-Nu hakimiyeti Yenisey 

bôlgesine yayıldı ve bu tarihten M.S. 2. yüzyıla kadar süren dôneme ait arkeolojik buluntular (kemer 

tokaları) ortaya çıkmaya baĢladı.42 

II. Siyah oklar M.S. dônemde doğudan batıya doğru hareketleri gôstermektedir. Doğu‟daki en 

geniĢ siyah ok M.S. 1. yüzyılın sonlarını gôstermektedir ve Parker‟ın Hou Han Shu ve Wei Shu‟nun 

uygun bôlümlerini tercümesinden türetilmiĢtir. Hsiung-Nu‟ya karĢı saldırılar birbirini izleyen beĢ yıl 

içinde, yani M.S. 85-90 yılları arasında kaydedilmiĢtir (Parker sh. 263).43 Hou Han Shu‟da, Hunların 

saldırıya uğrayarak mağlup edildiği tarihleri M.S. 89-105 olarak verilmektedir (Parker sh. 93) 44 

Günümüz bilim adamlarının gôrüĢüne gôre, nihai belirleyici saldırı M.S. 91 yılında oldu, bu tarihte 

Hsiung-Nu dôrt bir taraftan gôçmen düĢmanlarının saldırılarına uğradı: Güney‟de, Güney Hsiung-

Nu‟nun, Doğu‟da-Siyengi‟nin, Batı‟da-Türkistan kabilelerinin, Kuzey‟de-Dingling‟in (Parker sh. 263). 

Bu olayın üç sonucu olmuĢtur: M.S. 91 yılından sonra Kuzey  ġangü, sarayını BalkaĢ gôlünün 
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güneyindeki Ġli Vadisi‟ne taĢımıĢtır. M.S. 87 yılındaki zaferlerinden sonra Siyengi, Kuzey Hsiung-Nu 

topraklarına girmiĢtir ve sonraki yıllarda yavaĢ yavaĢ bu toprakları iĢgal etmiĢtir. Wei Zhi‟nin 

alıntılarında, Hou an Shu‟nun dediği gibi (Parker sh. 93), Shanyu ile gidemeyen/gitmeyen Hunların 

sayısı 100.000 çadır kadardı ve bunlar Liaotung‟da yerleĢtiler, kendilerinin Siyengi‟ye uydurdular ve 

Siyengi askerleri olarak hizmet verdiler.  

Sir Derya deltasındaki arkeolojik buluntuların tarihi 3. ve 7. yüzyıllar arasında (Tolstov 

tarafından) ve Levina tarafından da 4. yüzyılın baĢları olarak gôsterilmektedir. Tarihler, diğer 

kalıntıların yanısıra Doğu Avrupa‟nın Verhniy Konets tipi iki Hun toprak taklit kazanın da bulunduğu 

Altın Asar‟daki (ya da Yedi Azar)”Büyük Ev”deki buluntulara atfen saptanmıĢtır. 

Hunlar, Avrupa‟ya M.S. 370 yılında Doğu Avrupa‟nın en güçlü gôçer milleti olan Alanları 

yenilgiye uğratarak girmiĢlerdir (Jordanes ve Ammianus Marcellinus), bunu takip eden birkaç yıl içinde 

Ostrogotlar (374) ve Vizigotların (376) yenilgisi izlemiĢtir. 

Bronz kazan buluntularının, en azından Hunların bir kısmının Yekaterinburg geçidinden Ural 

Dağlarını geçerek ve 4. yüzyılda Ural Nehri (Orenburg yakınlarındaki Kızıl Adir‟de defin ve kazan 

bulunmuĢtur) boyunca ilerlediklerini ortaya koyduğunu daha ônce tartıĢmıĢtım. 

Romalıların vassalları olarak Vizigotlar, 409 yılına kadar hala Batı Pannonia‟daydılar, fakat 

topraklarının batı ve doğu bôlümlerinin (P. Inferior-Valeria) çoğu, Aetius tarafından 410 yılında 

Hunlara teslim edildi. Bir Batı Roma elçisi olan Olympiodorus 412 yılında Pannonia‟ya gitmek zorunda 

kalmıĢtı bile.45 

Bunlar ġekil 18‟de, Hsiung-Nu‟nun Uzak Doğu‟dan Avrupa‟nın içlerine doğru gôçünü gôsteren 

okların tarihini belirleyen kaynaklardır. ġôyle bir düĢündüğümüzde, M.S. 156 yılında Ili-BalkaĢ 

bôlgesini terk eden Hsiung-Nu‟nun Avrupa kapılarında gôzükmesi sadece 215 yıl almıĢtır ve bu 

durum da ancak Alanları yenmeleriyle dikkat çekmektedir. Daha ônce iĢaret ettiğim gibi, Hun/Hsiung-

Nu gôç haritası üç arkeolojik harita ve üç eski kaynak tarafından doğrulanmaktadır. 
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Agincourt Muharebesi · 112 

Aglütinant · 434 

Agra · 120, 818 

Agripiy · 629 

Agripiyler · 629 

agro-pastoral topluluklar · 710 

Agul · 227 

Agullar · 223 

Aguy Mağarası · 665 

Ağa Muhammed Han · 123 

Ağaçeri Türk boyları · 297 

Ağaçeriler · 278 

Ağaçlı �tüken dağı · 501 

Ağuz(oğuz) · 297 

Ahali Cumhuriyet Fırkası · 154 

Ahamen Devleti · 629 

Ahameni Devleti · 612, 613 

Ahameniler · 611, 612, 613 

AhameniĢ · 309, 628 

Ahemenid devri · 799 

Ahıska · 225 

Ahıska (Meskhetya) bôlgesi · 225 

Ahıska Türkleri · 160, 225, 227 
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Ahıskalılar · 160, 227 

ahidname · 114 

AhlatĢahlar · 105, 268 

Ahmed Cevdet PaĢa · 63, 71 

Ahmed han · 113 

Ahmed Serhendî · 119 

Ahmed ġah Bahadur (Ebu‟l-Nasir 

Muhammed) · 122 

Ahmed Vefik PaĢa · 282 

Ahmed Yesevî · 105 

Ahmedî · 300, 306 

Ahmet Ağaoğlu · 133, 135, 158, 409 

Ahmet Balazuri · 924, 925 

Ahmet BENLER · 172 

Ahmet Cevat · 130 

Ahmet Cevat Emre · 409 

Ahmet Ġzzet PaĢa · 134, 138 

Ahmet Necdet Sezer · 187 

Ahmet Rıza · 130 

Ahmet Salih · 136 

Ahmet Tahtakılıç · 164 

Ahmet Tekdal · 175 

Ahmet Temir · 56, 60, 423 

Ahmet Yesevi · 247, 478, 628 

Ahmoni Anıtı · 634 

Ahrar Fırkası · 133 

A-hsien-shê · 301 

AhĢunvar · 829, 836, 839, 842 

AhĢunvar/Aksungur · 829 

Ahura Mazda · 617 

Aim kôyü · 159 

Aimyrlyg mezarlığı · 548 

Ak Dağ (Altun Dağ) · 84 

Ak Hun/Eftalitler · 78, 82 

Ak Hun-Eftalit Devleti · 83 

Ak Hun-Eftalitler · 83 

Ak Hunlar · 82, 84, 513, 706 

Ak Hunlar/Eft�litler · 79 

Ak Koyunlu Türkleri · 114 

Ak Kübek (bin Murtaza bin Amed) · 116 

Ak Ordu · 108, 111 

Ak Tatar kavmi · 474 

Ak Tatarlar · 474 

Aka‟lar · 416 

Akad · 424, 816 

Akad devleti · 415 

Akad kumaĢı · 455 

Akadca · 451, 452, 455, 603, 605, 606 
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Akadlar · 425, 429, 533 

Akadlı Sargon · 415, 452 

Akadlı tüccarlar · 452 

Akadlılar · 452, 455 

Akalar · 416, 446, 450 

Akamenit dônemi · 580 

Akamenitler sülalesi · 590 

Akatça · 457 

Akatir · 81 

Akatzir kavmi · 867 

Akatzirler · 867, 892, 893 

Akbar (Celaleddin Muhammed) · 117 

Akbar ġah II (Muhyiddin) · 124 

Akbeit · 801 

Akça-Koca · 66 

Akçay Zaferi · 111 

Akçuraoğlu · 131 

Ak-Dağlık · 115 

Akdeniz · 60, 64, 107, 117, 142, 162, 

170, 235, 242, 248, 267, 272, 329, 336, 372, 

402, 405, 410, 411, 412, 416, 419, 430, 435, 

436, 437, 439, 440, 443, 444, 445, 448, 478, 

479, 480, 483, 493, 496, 526, 683, 774, 801, 

802 

Akdeniz iklimi · 440 

Akdeniz Paktı · 162 

Akderya · 791 

Akdes Nimet Kurat · 56, 188 

Akhamenit Devleti · 336 

Akhamenit sül�lesi · 336 

Ak-Hun · 76, 78, 83, 652, 658 

Ak-Hun Eftalit Devleti · 83 

Akhun tarihi · 847 

Akhun Tarihi · 830 

Ak-Hun/Eftalit · 78 

Akhunlar · 267, 815, 817, 818, 820, 827, 

828, 829, 830, 831, 844, 845, 846, 847 

Ak-Hunlar · 83 

Akhunlar/Eftalitler · 817 

akıncılar · 66 

AkıĢev · 503, 504, 516 

akik · 293, 522, 545, 546, 547, 781, 934 

akinakes · 495, 803 

Akishev · 550, 552, 781 

AkiĢev · 618, 619, 781, 800, 809 

Akka · 124 

Akkad · 435, 438, 441, 442, 443, 444, 

448 

Akkad Ġmparatorluğu · 443 

Akkadça · 443 

Akkadlar · 444 
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Akkirman · 114 

Akkoyunlu Devleti · 58 

Akkoyunlular · 59, 109, 110, 269 

Akkoyunlular Devleti · 269 

Ak-Kupruk kültürü (Afganistan) · 492 

Akmal Ġkramov · 158 

Akmescit · 135 

Akmola · 246 

Akmolinsk · 358, 672, 726 

Akmolinsk Yaylası · 673 

Akraba diller · 398 

akrabalık teorisi · 397 

Akrabalık teorisi · 396 

Aksak Temirliler · 197 

Aksepil/Aksur · 669 

Akspil · 665 

Aksu · 255, 257 

Aksungur · 829, 842 

AkĢehir · 66, 108 

AkĢemseddin · 113 

AkĢemsettin · 113 

Ak-tag · 497 

Ak-tağ · 497, 509, 514, 515, 516 

Aktam · 801 

Aktasty · 550 

Akvnasahohiono · 831 

Al Ti · 510 

Ala dağlar · 255 

Al� ed-Din Ali · 848 

Ala ed-Din Mehmed · 848 

Ala KuĢ Tiğit Kuri · 474 

A-la Wu-ssu T‟i-chi Hu-li · 474 

Alacahôyük · 416, 441 

Alaca-Hôyük · 453 

Alaeddin Keykubad · 109, 284 

Alagau mezarlığı · 776 

Alagou · 780, 781 

Alaiye Beyliği · 269 

Alamanlar · 79, 902, 909 

AlamıĢık · 801 

Alan mezarları · 880 

Alan ülkesi · 706 

Alania · 854 

Alanlar · 75, 79, 81, 85, 90, 431, 637, 

642, 680, 854, 870, 882, 911, 917, 938 

A-lan-na · 938 

Alanya · 269 

Alarik · 854, 855, 856, 857, 862, 877, 

878, 885, 899, 913, 918 
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Alarikh · 79 

AlaĢ Orda Hükûmeti · 140 

AlaĢ Orda partisi · 133 

AlaĢan Kagan · 503 

AlaĢ-Orda · 137 

Ala-tağ · 502, 504, 510, 512, 513, 514, 

516 

Ala-tağ silsileleri · 502 

Alatav · 629, 630 

Alatheus · 891 

Alatınsk · 358 

Alay · 133, 251, 611, 614, 615, 616, 796, 

800, 801, 802, 803, 804 

Alay dağlık kütlesi · 251 

Alay vadisi · 611, 801 

Al�-yondlu · 510 

Ala-yondlular · 497 

Alayuntlu · 101, 298 

al-Bakuvi Dağbarı · 924 

Alban · 429, 641, 921, 922, 923, 924, 

925 

Albania · 641 

Albaniya · 922, 923, 926 

Albanya · 923 

Albert Herrmann · 580 

Aleksandır I. · 124 

Aleksandır II. · 127 

Aleksandır III. · 129 

Alekseev · 500 

Aleksey Pavloviç · 665 

Aleksis · 120 

Alemdar Mustafa · 124 

Alemdar Mustafa PaĢa · 124 

Aleski · 933 

Alessandro Volta · 124 

Alexander II. · 127 

Alexander(yugoslavya kralı) · 156 

Alexis Kommenos · 104 

al-Fakih · 924, 926, 927 

Alfôld Ovası · 354 

Alfôldi · 368, 369, 376, 916, 917, 918 

Alfred Wegener · 135 

Alımcan Han · 297 

Alınca Han · 298 

Ali Ahmetbeyoğlu · 902 

Ali Canip · 168 

Ali Cenani · 149 

Ali Cen�nî · 152 

Ali �etinkaya · 148 
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Ali Erden Bey · 201 

Ali Fethi Esener · 174 

Ali Fuat (Cebesoy) · 148 

Ali Fuat PaĢa · 148 

Ali Han · 101, 160 

Ali Hüseyinzade · 133, 135 

Ali KuĢçu · 114 

Ali Mercan TopçubaĢı · 135 

Ali Muhtar · 133 

Ali Rıza PaĢa · 140 

Ali Seydi Bey · 201 

Ali Suavi · 127 

Ali ġir Nevaî · 115 

Aliçur I-II · 801 

Alihan Bükeyhan · 135 

AliĢar · 441, 453 

Aliya Ġzzetbegoviç · 179 

Aliyev · 185, 926, 927 

Alka-evli · 298 

Alka-evli (Alka-bôlük) · 101 

Allah‟ın kamçısı (Flagellum Dei) · 915 

Allah�b�d kitabesi · 798 

Allahabad yazıtları · 821 

Alma-ata · 494, 504 

Alma-Ata · 126, 177, 493, 523, 524, 532, 

543, 584, 618, 619, 631, 678, 748, 779, 780, 

781, 798, 809 

Alma-atı · 56, 57 

Alman · 336 

Alman Bahar Harekatı · 138 

Alman Birliği · 128, 272 

Alman gümrük birliği(Zollverein) · 125 

Alman Ġmparatorluğu · 59 

Almanca · 70, 134, 315, 347, 432, 456 

Almanlar · 137, 141, 195, 196, 251, 337, 

344, 592 

Almanya · 64, 66, 84, 125, 128, 129, 130, 

131, 132, 134, 138, 139, 151, 156, 157, 158, 

159, 161, 162, 166, 167, 170, 174, 178, 180, 

196, 197, 199, 200, 208, 210, 211, 222, 234, 

235, 236, 253, 259, 274, 275, 403, 410, 414, 

878, 902 

Almanya tarihi · 197 

Almas/AlmıĢ Yaltavar (Ġltabar) · 102 

al-Masudi · 924 

Alm�sy · 370, 378 

Almatı · 206, 245, 246, 482, 524, 630, 

631, 781 

Alodo · 747 

Alp Arslan · 103, 104, 361 

Alp dağları · 865, 880 

Alp Dağları · 80 
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Alp Er Tunga · 286, 287, 294, 300, 304, 

305, 605 

Alp-Arslan · 602 

Alparslan TürkeĢ · 184 

Alperen · 344 

Alp-er-toðga · 507, 512, 516 

Alp-Er-Tunga · 302 

Alp-Himalaya dağ buzulları · 479 

Alp-Himalaya kıvrım kuĢağı · 244 

alpin · 353 

Alpin · 421 

Alpler · 293, 294, 403, 405, 419, 502, 

855, 904, 910 

Alptegin · 102 

Alsace bôlgesi · 235 

Alt Pleistosen · 486 

Altaische Restvôlker · 318 

Altan Han · 117, 296 

Altay · 255, 528 

dağları · 416 

Altay atlı çoban kültürü · 324, 329 

Altay bôlgesi · 57, 424, 514, 549 

Altay Dağlan · 134 

Altay dağları · 57, 72, 92, 229, 242, 243, 

244, 246, 248, 255, 293, 341, 351, 355, 362, 

380, 414, 416, 418, 497, 503, 514, 565, 575, 

651, 658, 662, 674, 703, 706, 797 

Altay Dağları · 72, 256, 277, 290, 350, 

394, 479, 490, 764, 808 

Altay dilleri · 317, 393, 394, 395, 396, 

397, 398, 400, 449, 457 

Altay halkları · 542 

Altay kabileleri · 319, 634 

Altay kavmi · 457 

Altay kül-türleri · 514 

Altay kültürü · 509 

Altay mezarları · 501, 509, 512 

Altay Tatarları · 317, 318, 320, 363 

Altay Türkleri · 225, 227, 327, 422, 585, 

623, 899 

Altayca · 225, 348, 381, 382, 394, 396, 

399, 459 

altayik · 378 

Altayist · 457 

Altayistik · 394, 457 

Altaylar · 78, 82, 88, 90, 92, 93, 286, 290, 

291, 292, 293, 304, 305, 337, 342, 352, 386, 

411, 412, 417, 418, 490, 598, 622, 673, 680, 

762, 799, 808, 838 

Altaylı kavimler · 351, 352, 363, 372 

Altaylı Tatarlar · 376 

Altaylılar · 278, 318, 326, 386, 419, 501, 

507, 518, 623, 889 
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Altay-Türk “Atlı �oban” Kültürü · 323 

Altı Gün SavaĢı · 168 

Altı Hocalar isyanı. · 126 

Altı Manlar · 469 

altın · 244 

Altın · 249 

Altın (Kunlun) · 256 

Altın Adam · 630 

Altın Asar (Yedi Azar) · 939 

Altın Asar bôlgesi · 724 

Altın dağları · 255 

Altın Elbiseli Adam · 56, 60 

Altın Post · 607 

Altın YıĢ · 57 

Altın YıĢ mezarları · 502 

Altın-Emel · 800 

Altınorda Devleti · 114 

Altınordu · 106, 107, 108, 109, 110, 111, 

112, 113, 114, 115, 226, 267, 269, 343, 411 

Altınordu Devleti · 106, 226, 269 

Altınordu hanlığı · 112 

Altınordu Hanlığı · 107, 109, 115, 267 

AltıĢehir · 126, 127 

AltıĢehir (Tarım Havzası) · 125 

Altinum · 871, 913 

Altun Dağ · 84, 764 

Altun YıĢ mezarları · 501 

Altunordu Devleti · 90 

Altun-yıĢ · 92, 293, 496, 499, 500, 501, 

504, 509, 514, 516 

Altun-yıĢ (Altun ormanı=Altay dağları · 92 

Altun-yıĢ dağları · 499 

Altun-yıĢ Dağları · 500 

Altun-yıĢ petroglifler · 504 

Aluchaideng · 711, 719 

Alvaro De Soto · 187 

al-Yakubi · 924 

Alyattes · 607 

Aman-Kutan mağarası · 242 

Amanos bôlgesi · 443 

Amanos dağı · 443 

Amanos dağları · 452 

Amanos geçitleri · 443 

Amanoslar · 442 

Amanus · 443 

Amarna �ağı · 453 

Amasya · 117, 139, 153, 201, 270, 604 

Amasya AnlaĢması · 117 
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Amasya Genelgesi · 139 

Amasya GôrüĢmeleri · 139 

Amasya Müzesi · 604 

Amasya Tarihi · 201 

Amazonlar · 591, 604, 605, 643 

Amcaz�de Hüseyin PaĢa · 63 

Amele ve ĠĢçi Partisi · 154 

Ameli Siyaset · 140 

Amelia bôlgesi · 81 

Amerika · 115, 159, 161, 164, 275 

Amerika BirleĢik Devleti · 184 

Amerika BirleĢik Devletleri · 140, 151, 

206, 208, 226, 228, 236, 271, 275 

Amerika‟nın bağımsızlığı · 123 

Amerikalılar · 199, 246 

Amerikan Harp Akademisi · 184 

Amerikan Ġhtilali · 123 

Amerikan pamuğu · 129 

Amılca · 297, 298 

Amılcana Han · 297 

Amik Ovası · 444 

Amiral Kolçak · 138 

Amiral Perry · 126 

Amirgi Sakaları · 611, 612, 616, 617 

Amirgiler · 612, 615 

Amisarai · 550 

Amisos · 604 

Ammianus · 646, 831, 832, 855, 857, 

858, 859, 873, 885, 887, 888, 889, 891, 892, 

900, 918, 919, 939 

Ammianus Marcellinus · 646, 831, 832, 

855, 885, 887, 889, 918, 919, 939 

Amorg · 612 

Amorit Babilliler · 415 

Amrgi Sakaları · 615 

Amschler · 332, 333, 352 

Amsterdam · 119, 152, 306, 334, 918, 

920 

Amsterdam Olimpiyatları · 152 

Amu Darya nehri · 635 

Amu Derya · 91, 244, 389, 390, 391, 479, 

480, 482, 634, 636, 821, 822, 823 

Amu Derya Nehri · 91 

Amu Derya Ovası · 480 

Amuderya · 252, 288, 613, 614, 615, 

629, 668, 675, 771, 772, 773, 774, 802, 808 

Amu-derya · 309, 505, 663, 792, 794, 

800, 806 

Amu-Derya · 792, 793 

Amu-dery� · 505, 506 

Amuderya nehri · 252 
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Amul · 313, 833, 836 

Amur · 127 

Amur nehri · 87 

Amur Nehri · 87, 400, 401 

Amûr oğulları · 302 

Amur Vadisi · 672 

Amuriye · 103 

Amurru · 442 

Amuy · 839, 841 

Amyrgioi · 577, 579, 591, 611 

An Prensliği · 835, 836 

An Yingx · 545 

An Yingxin · 544, 545, 547, 548, 549, 

552 

An Yingxin Han · 550 

Anabarsis · 629 

Anabasisi · 576 

Anadolu 

beylikleri · 65 

Doğu · 66, 269, 287, 306, 439, 442, 444, 

445, 446, 447, 448, 449, 450, 580, 588, 589, 

605, 866 

Anadolu Bozkır Devleti · 604 

Anadolu Demir �ağı · 602 

Anadolu Halk KurtuluĢ Ordusu · 186 

Anadolu halkları · 432 

Anadolu kültürü · 439 

Anadolu medeniyetleri · 435 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi · 434 

Anadolu pl�toları · 435 

Anadolu Selçuklu · 104 

sultanları · 65 

Anadolu Selçuklu Devleti · 104 

Anadolu Selçukluları · 198, 361, 417, 

598, 624 

Anadolu Türkleri · 229, 231, 354, 356 

Anadolu Türkmen Beylikleri · 661 

Anadolu uygarlıkları · 434 

Anadolu ve Rumeli Müd�faa-i Hukûk 

Cemiyeti · 146 

Analman · 337 

Ananin kültürü · 494, 507, 508, 515, 516 

ANAP · 174, 175, 180, 183 

Anatolios BarıĢı · 81 

Anatolius BarıĢı · 905, 907 

Anau · 318, 321, 331, 372, 652, 662 

Anau kültürü · 657 

Anav · 72, 413, 415, 482, 652, 653, 657 

Anav kültürü · 652 

Anav Kültürü · 72 
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Anavatan Partisi (ANAP) · 174 

Anayasa Mahkemesi · 168, 169, 184 

anayasalı düzen · 126 

Anazarba · 104 

An-chou · 760, 761, 762 

Andagis · 911 

Andemin · 801 

Andhudu · 836 

Andican · 131, 159, 248, 249, 482 

Andican bôlgesi · 159 

Anding · 755 

Andonovo tipi · 541 

Andrea Doria · 117 

Andrea Dorya · 118 

Andrei Gromiko · 176 

Andrianova Koleksiyonu · 723 

Androhovo Kültürü · 782 

Andronov · 413 

Andronov kavmi · 293, 498 

Andronov kültürü · 494 

Andronovo · 72, 293, 418, 505, 541, 542, 

652, 653, 801 

Andronovo insanı · 653 

Andronovo kültürü · 72, 653 

Andronovo Kültürü · 652 

Angilikan Kilisesi · 116 

Anglikan Kilisesi · 176 

Angola · 118 

Anguo · 754 

An-his (Partlar) · 767 

An-hsi · 577, 763, 764, 767, 768, 771, 

772, 773, 774, 775, 795, 808, 835, 836 

An-hsi Hanedanı · 796 

Anı ırmağı · 92 

Anianim/Anianiam · 454 

Anju · 196 

Ankara · 82, 140, 141, 142, 151, 155, 

434 

Ankara Halkevi · 155 

Ankara Hükümeti · 143 

Ankara Meclis Hükumeti · 141 

Ankara Meydan Muharebesi · 112 

Ankara Nehri · 277 

Ankara SavaĢı · 303 

An-li-bi · 787 

An-li-mi · 785, 786 

An-lu-shan · 473, 474, 477 

Anmanailu · 442 

Anna Ġvanova · 122 
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annales · 344 

Annales · 61, 62, 543 

Annemundu · 452 

An-si · 75 

Ant · 81 

Antakya · 73, 79, 104, 155, 270, 856 

Antalya · 105, 106, 270 

Anthony Jenkinson · 117 

anthropomorfism · 63 

Antik Grek sanatı · 605 

antilop · 492 

Antiohiya · 613 

Antitoroslar · 436 

antropologlar · 411, 457, 494, 505, 537, 

651 

antropoloji · 324, 325, 353, 378, 379, 

421, 494, 507, 509, 519, 858 

Antropoloji · 353, 492, 493, 505, 523, 858 

Anu · 318, 332, 437 

AnuĢirvan · 84, 839, 840, 841 

AnûĢîrv�n · 83, 84 

ÂnûĢirv�n · 85 

Aorslar · 431, 629, 641, 642, 644, 646 

Aorslar (Aorslular) · 629 

Apa · 101 

Apa Tarkan · 97 

Apaçe · 343 

Apar · 302 

Aparlar · 197 

Apasiacaeler · 800 

Apasiakae · 506 

Aphrodite · 584, 622 

Apia · 583, 584, 622 

Apollo · 355, 422 

Apollon · 584, 622 

Apollonius · 911 

Apotropeonlar · 359 

Aquilaea · 914 

Ara yazıtları · 821 

Arabistan · 116, 243, 272, 436, 672, 765, 

829, 830, 845 

Arachosia · 580, 808, 809, 813 

Arad Ģehri · 906 

Arahorza · 614 

Arahosya · 75 

Arahoz (Argendab vadisi) · 614 

Araks · 425, 428, 632, 636 

Aral · 88, 481 

Aral boyları · 507 
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Aral bôlgesi · 502, 548 

Aral Denizi · 289, 290, 292, 480 

Aral gôlü · 72, 74, 78, 84, 223, 244, 246, 

247, 250, 251, 267, 268, 292, 303, 342, 380, 

382, 417, 418, 496, 505, 507, 590, 621, 642, 

652, 678, 703, 706, 803, 804, 853, 901 

Aral Gôlü · 74, 112, 115, 127, 246, 250, 

268, 350, 351, 353, 417, 418, 463, 479, 480, 

481, 528, 582, 764, 770, 772, 774, 834, 865 

Aral hav�lisi · 86 

Aral havzası · 250 

Aralsk · 250 

Aramca · 380 

Ä 

�r�m-d�k · 355 

A 

Ar�mi Gôçleri · 445 

Arami yazısı · 799 

Arap 

kültürü · 252 

Arap alfabesi · 257 

Arap Alfabesi · 169 

Arap bedevi kavimleri · 330 

Arap fetihleri · 94, 389, 925 

Arap isyanı · 157 

Arap kültürleri · 661 

Arap yarımadası · 275, 415 

Arap Yarımadası · 665 

Arap/T�zî=Tezik · 93 

Arapça · 58, 99, 153, 209, 229, 280, 287, 

310, 356, 358, 361, 376, 388, 391, 432, 451, 

455, 517, 661, 843, 922 

Arapla · 344 

Araplar · 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 98, 99, 168, 196, 243, 249, 280, 281, 282, 

302, 310, 312, 337, 344, 349, 389, 415, 422, 

600, 660 

Arapoğlu Konstantin · 148 

Aras Türk Hükümeti · 270 

Araxes · 582, 621 

Arcasp · 612 

Ardac · 790 

Ardahan Kongresi · 270 

Ardarik · 862, 867, 872, 874, 899, 905, 

909, 912, 917 

ArdeĢir · 921 

Ardu Han · 297 

Ardys · 606 

Ares · 584, 907 

Ares(SavaĢ tanrısı) · 80 

Arev · 178 

Argıppaeans · 766 
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Argippaeans · 766 

Argippaeuslar · 385 

Argippai us · 384 

Argo · 607 

Argoa dağı · 722 

Argonautlar · 607 

Argu · 95 

Argyppaoi · 501, 506, 507, 516 

Argyppaoi boyları · 507 

Arı Burnu-Anafartalar Muharebeleri · 135 

Arık · 375 

Arıs (Aors) · 629 

Arıs �ôlü · 629 

Arıs Gôlü · 629 

Arıs ırmağı · 92 

Arıs nehri · 629 

Arıs Nehri · 629 

Arıslılar · 629 

Arısli (Agripiy) · 629 

Arıstandı Nehri · 491 

Ari · 463 

Arî · 338, 343, 347, 348, 352, 582, 652, 

657, 816 

Ari Kültürü · 668, 669, 671 

Arî toplulukları · 652, 657 

Arian ırklar · 464 

Arianus kilisesi · 901 

Ariler · 333, 376 

Arîler · 336, 352, 378 

Arimasp kavmi · 355 

Arimaspeans · 766 

Arimasplar · 355 

Arimaspoi kavmi · 385 

Arimasposlar · 385 

Arinler · 393 

Aristeas · 579 

Aristo · 523 

Aristoteles · 108, 601 

Aristov · 495, 504, 515 

Arivtov · 786 

Ariyalı diller · 428 

Ariyler · 427, 428 

Arjan · 521, 621, 622, 626, 630 

Arjan kurganı · 621, 622 

Arka Chao Kuzey �in Hun Devleti · 267 

Arka Cheshi Devl · 747 

Arkadius · 857 

Arkeolog · 483 



  1524 

arkeologlar · 56, 293, 441, 483, 494, 498, 

519, 544, 545, 548, 549, 651, 653, 793, 924 

arkeoloji · 60, 291, 319, 324, 325, 352, 

367, 438, 484, 537, 666, 670, 765, 775, 793, 

853, 854, 859, 876, 880, 881, 882, 883, 900, 

926, 928, 930 

Arkeoloji · 55, 60, 291, 333, 484, 492, 

493, 523, 534, 544, 552, 781, 926, 927 

arkeolojik kaynaklar · 582 

arkeolojik kazılar · 57, 271, 290, 444, 

466, 578, 579, 580, 592, 620, 621, 641, 642, 

781, 922 

Arktik · 256 

Arkwright · 123 

Arlar · 427, 428 

Arlar/Ariyler · 427 

Armanu · 442 

Armenia · 442, 819, 837, 917 

armut · 256, 257, 780 

Arnavut seferi · 114 

Arnavutça · 209 

Arnavutlar · 186 

Arnavutluk · 66, 84, 134, 161, 164, 902 

Arnegisclus · 905 

Arnold Toynbee · 417 

Arnus Irmağı · 447 

arpa · 257, 259, 328, 355, 372, 379, 385, 

479, 483, 778, 890 

Ârp�dlar · 369 

Arran · 295 

Arrapha-Nuzi metinleri · 444 

Arria · 765 

Arrian · 613, 616, 617 

Arsaces · 583 

Arsal · 137, 154, 306, 348, 349, 581, 

593, 594, 621, 625, 626, 787 

Arslan Ġl-tirgüg · 99 

Arslangerey · 122, 123 

ArĢak · 137 

ArĢak/Parth · 796 

ArĢakiler sülalesi · 921 

arĢiv memurları · 473 

ArtaĢir · 791 

Artemis Tapınağı · 607 

Arthasastra · 824 

Arthur Sackler · 721 

ArtıĢ ilçesi · 258 

artikel · 394, 420 

ArtimpaĢa · 584 

Artin Penik · 173 

Artiukhov · 934 



  1525 

Artuk · 104, 268 

Artuk Bey · 104 

Artukoğulları · 104, 105, 106 

ArtuĢ inciri · 257 

Aru-korçince · 381 

Aruktav · 796 

Aryan gôçü · 816 

Aryanlar · 816, 819 

Aryen · 409, 416 

Aryenler · 410 

Arzawa mektupları · 432 

Arzhan · 526, 527, 529, 532 

Arzhan anıtı · 526, 527, 529 

Arzhan türbesi · 527 

Asakir-i Mansure-i Muhammediyye · 125 

Asala · 170, 173, 175 

ASALA · 171, 172, 173, 175 

Asarhaddon · 576, 577, 587, 588, 589, 

590, 595, 604, 605 

asbest · 257 

Asemus (Osem) kalesi · 905 

Asemuslular · 866 

Asena · 336, 337, 339, 410, 418, 420, 

421 

Asena-AĢina · 420 

A-shi-na · 301, 502, 503 

Asia Major · 333, 385 

Asiani (Asii) · 793 

Asianlar · 613 

Asian-Toharlar · 615 

A-Silindiri · 443 

Asistov · 417 

Askenaz · 603 

Askeri Darbe · 165, 183 

Askerî Liseler Maarif Vekilliği · 148 

Askerî ġûr� · 148 

Askeri Tıbbiye · 130 

askhü · 355 

Aslana Kabristanı · 762 

Aslar · 426, 427, 431, 613, 772 

Aslar (Huaras) · 427 

Asma geçit · 614 

Asoka · 812, 825, 826 

Asokan anıtları · 824 

Aspar · 866, 898, 905 

Asparuh · 89, 91, 655 

Assu · 463 

AsĢina · 551 

Astana · 246, 547, 549, 552 



  1526 

Astana mezarlığı · 549 

Astana tekstilleri · 549 

Astiag · 309, 314 

Astrahan · 117, 136 

Astrahan hanedanları · 390, 391 

Astrahan hanlığı · 115 

Astrahan Hanlığı · 114, 117, 269 

Astrahanlı Haned�nı · 118 

Astrahanlılar Hanedanlığı · 123 

astronomi · 113, 243, 467, 526, 527, 562, 

571 

Astronomi · 534 

Asur · 319, 336, 424, 454, 597 

Asûr · 496 

Asur çivi yazılı kaynakları · 448 

Asur devleti · 440, 453, 605 

Asur Devleti · 445, 446, 589, 590, 596, 

765 

Asur dili · 463 

Asur Ġmparatorluğu · 607 

Asur kaynakları · 445, 576 

Asur lehçesi · 453 

Asur metinleri · 438 

Asur Ticaret Kolonileri �ağı · 453, 454 

Asur Ticaret Kolonileri Devri · 444 

Asurbanipal · 606, 607 

Asurca · 308, 380, 455 

Asurlu tüccarlar · 441, 449, 455 

Asurlular · 335, 336, 453, 454, 456, 576, 

578, 588, 589, 603, 658 

Asurya · 424, 765 

Asya · 55, 56, 57, 58, 60, 65, 66, 72, 73, 

74, 76, 80, 83, 84, 89, 92, 95, 98, 100, 107, 

109, 110, 115, 126, 135, 136, 137, 139, 144, 

153, 157, 191, 198, 200, 205, 206, 207, 208, 

210, 212, 213, 214, 219, 220, 221, 222, 223, 

225, 226, 228, 229, 230, 231, 235, 236, 237, 

240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 

251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 

266, 267, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 278, 

279, 281, 283, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 

293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 

303, 304, 305, 306, 308, 310, 311, 312, 313, 

315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 326, 

327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 340, 341, 

342, 343, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 

366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 376, 378, 

379, 380, 382, 383, 385, 386, 388, 394, 400, 

402, 403, 406, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 

416, 417, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 

430, 431, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 442, 

443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 451, 453, 

459, 463, 464, 466, 467, 471, 475, 476, 477, 

478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 

487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 

496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 

505, 508, 512, 513, 514, 515, 518, 519, 520, 

523, 526, 528, 529, 531, 533, 535, 536, 537, 

541, 542, 543, 544, 547, 548, 549, 550, 551, 

552, 553, 554, 571, 575, 576, 577, 578, 579, 

580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 



  1527 

589, 590, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 600, 

601, 603, 606, 611, 612, 613, 615, 616, 617, 

621, 622, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 

632, 634, 635, 636, 641, 643, 645, 646, 651, 

652, 653, 654, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 

662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 

672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 

681, 682, 683, 687, 690, 696, 697, 701, 702, 

703, 706, 707, 708, 709, 710, 713, 714, 716, 

718, 720, 723, 726, 729, 736, 738, 740, 745, 

749, 750, 752, 754, 758, 762, 763, 764, 765, 

766, 767, 768, 769, 780, 782, 786, 793, 794, 

795, 796, 797, 800, 801, 802, 806, 807, 808, 

810, 812, 813, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 

821, 823, 825, 826, 827, 828, 830, 832, 833, 

834, 837, 838, 840, 841, 843, 844, 848, 853, 

854, 858, 859, 860, 862, 880, 881, 882, 883, 

884, 885, 888, 890, 892, 893, 894, 895, 896, 

897, 917, 919, 922, 923, 930, 933, 936, 938, 

939 

Asya Hunları · 77, 78, 91, 100, 895, 896 

Asya ırkı · 668 

Asya stepleri · 436 

Asya Tarihi · 827 

Asyalı Hunlar · 679 

Asyalılar · 135, 348, 438, 542, 666, 668 

AĢağı Amur bôlgesi · 401 

AĢağımolla Yasin Mahallesi · 178 

AĢar Vergisi · 148 

AĢgabat · 258 

AĢguzal · 576 

ÂĢıkpaĢaoğlu · 201 

ÂĢıkpaĢaz�de · 62 

AĢina · 77, 80, 88, 89, 91, 96, 98, 99, 

420, 565, 567, 706 

AĢina ailesi · 565, 706 

AĢina �ilesi · 77 

AĢina boyu · 706 

AĢina soyu · 89 

AĢina(mukan'ın kızı) · 83 

AĢkaabat · 483 

AĢk�bad · 139 

AĢkabat · 72, 138, 140, 207, 245, 252, 

253, 415, 482, 652 

AĢkhabat · 678 

AĢôlyen · 487 

at · 56, 57, 60, 72, 84, 87, 91, 93, 128, 

239, 245, 246, 247, 252, 257, 267, 272, 286, 

287, 291, 293, 294, 296, 298, 304, 305, 317, 

319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 

331, 332, 336, 342, 351, 352, 359, 361, 362, 

364, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 379, 

383, 385, 401, 405, 449, 451, 468, 470, 482, 

492, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 504, 505, 

507, 508, 509, 510, 512, 514, 515, 516, 517, 

520, 522, 523, 527, 528, 531, 534, 538, 544, 

545, 547, 549, 563, 564, 585, 591, 592, 598, 

599, 600, 601, 604, 605, 607, 612, 616, 617, 

623, 624, 630, 637, 641, 644, 645, 652, 653, 

656, 657, 667, 668, 669, 673, 678, 690, 691, 

696, 697, 707, 709, 710, 711, 712, 717, 720, 

722, 724, 725, 726, 727, 728, 731, 742, 745, 

753, 760, 768, 769, 778, 779, 785, 786, 787, 

794, 807, 813, 814, 818, 847, 855, 858, 859, 



  1528 

865, 874, 878, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 

887, 888, 898, 902, 912, 915, 928, 929, 930, 

931, 932, 933, 934, 937, 939, 940, 941 

at derisi · 545, 928 

Ata kam · 362 

Atabetü‟l-Hakayık · 56 

Atakam · 858, 902 

Ataman Dutov · 136 

Atanarikh · 78 

Atatürk · 56, 57, 59, 60, 129, 139, 142, 

144, 145, 148, 149, 152, 158, 169, 266, 276, 

278, 304, 306, 307, 409, 410, 422, 456, 575, 

597, 663, 729, 742, 789, 814, 827, 845 

ATAT�RK · 156 

Athanarik · 854 

Athyra (Büyükçekmece) · 905 

Atil · 298 

Atil boyu · 295 

Atila · 416 

Atilla · 80, 266 

Atilla Altıkat · 174 

Atina · 113, 134, 165, 172 

Atina AntlaĢması · 134 

Atinalıların SavaĢı · 576, 596 

Atlantik · 162, 478, 528, 883 

Atlas okyanusu · 256 

atlı çoban gôçebeleri · 496 

atlı çoban kavim · 681 

atlı çoban kültürü · 352 

Atlı �oban Kültürü · 326 

atlı gôçebeler · 374, 674, 859, 888, 900 

Atlı gôçebeler · 377, 512, 682, 890 

Atlı Kavimler Medeniyeti · 591, 620 

Atlı kültür · 464 

Atlı nomad kavimler · 353 

atlı okçular · 600, 601 

atlı-gôçebe kavimler · 657 

atlın dağ (Sumeru) · 503 

Atom Bombası · 161, 162 

Atrei Biswas · 827 

Atropatene · 833 

Atsız · 105, 155, 156, 171, 306 

Attila · 242, 364, 853 

Attil� · 78, 79, 80, 81 

Attila Hunları · 827 

Attila Jñszef �niversitesi · 394 

A-tu-yu · 101 

Atvac · 309 

Augusta Galla Placidia · 864 

Aul · 373, 860 



  1529 

Aullar · 373, 860, 891 

Aurel Stein · 770, 938 

Austrik (Australoidler) · 815 

autochton · 366, 369 

Avar Devleti · 267 

Avar h�kanlığı · 84 

Avar H�kanlığı · 84 

Avar Hanlığı · 84 

av�rız · 69 

Avarlar · 58, 76, 80, 82, 84, 85, 223, 227, 

267, 337, 338, 353, 355, 367, 376, 468, 542, 

655, 656, 659, 680, 706, 833, 872, 883, 888, 

924, 925 

Avarların (Aorslar) · 431 

avcılık · 322, 436, 464, 466, 652, 782, 

859, 879, 887 

Avcılık · 405 

Avesta · 309, 410, 505, 506, 507, 818 

Avesta efsanesi · 411 

Avienus · 914 

Avlonya · 112 

Avrasya · 220, 249, 289, 325, 337, 342, 

343, 344, 348, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 

413, 414, 417, 418, 447, 448, 479, 518, 526, 

527, 528, 529, 531, 547, 548, 550, 552, 580, 

581, 591, 598, 602, 628, 709, 712, 725, 743, 

763, 765, 828, 858, 884, 885, 928, 930, 932, 

934, 935, 937, 938, 940 

Avrasya gôçebeleri · 526 

Avrupa · 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 

67, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 

90, 103, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 119, 

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 

132, 134, 143, 162, 164, 166, 170, 173, 177, 

178, 182, 184, 185, 187, 195, 197, 199, 206, 

208, 209, 228, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 

239, 240, 241, 242, 243, 249, 251, 253, 259, 

266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 

279, 283, 287, 293, 299, 301, 304, 305, 306, 

308, 309, 312, 314, 322, 326, 327, 333, 338, 

347, 353, 356, 366, 370, 371, 372, 378, 379, 

380, 393, 394, 395, 399, 402, 403, 404, 409, 

413, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 432, 433, 

437, 439, 442, 444, 449, 463, 464, 478, 479, 

480, 482, 483, 489, 496, 497, 518, 523, 531, 

533, 535, 536, 548, 551, 552, 577, 581, 582, 

589, 591, 597, 598, 601, 602, 606, 613, 617, 

628, 630, 640, 641, 642, 655, 656, 657, 658, 

659, 660, 661, 662, 668, 669, 672, 673, 674, 

678, 680, 682, 706, 718, 720, 723, 724, 725, 

726, 749, 765, 766, 776, 780, 797, 828, 832, 

853, 854, 855, 856, 857, 858, 863, 871, 872, 

873, 875, 876, 877, 880, 881, 882, 883, 884, 

890, 893, 894, 895, 899, 902, 903, 907, 916, 

917, 918, 920, 928, 929, 930, 937, 938, 939 

Batı · 81 

Doğu · 55, 58, 76, 78, 81, 82, 84, 234, 

304, 403, 642, 680, 682, 939 

Orta · 82, 84 

tarihi · 58 

Avrupa Birliği · 187, 251 

Avrupa Birliği Konseyi · 187 



  1530 

Avrupa Ekonomik Topluluğu · 237 

Avrupa Güvenlik ve ĠĢ Birliği Konferansı · 

182 

Avrupa Güvenlik ve ĠĢ Birliği TeĢkilatı 

(AGĠT) · 182 

Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı 

(CSCE, AGĠK) · 170 

Avrupa Hun Ġmparatorluğu · 81, 82, 877, 

895 

Avrupa Hunları · 58, 75, 78, 266, 385, 

706, 720, 827, 903 

Avrupa Ġstatistik KuruluĢu (Eurostat) · 

208 

Avrupa Konseyi · 208 

Avrupa Parlamentosu · 177 

Avrupa Rusyası · 136 

Avrupa Savunma Birliği AnlaĢması · 164 

Avrupa tarihi · 58 

Avrupa-i Osmaniye · 275 

Avrupalı Türkologlar · 397 

AvĢar Türkleri · 230 

AvĢarlar · 150 

avtohton (yerli) · 669 

avunculus · 344 

Avustralya · 127, 184, 206, 228, 233, 

236, 237, 244, 271, 275, 399, 414, 535, 749 

Avusturalya · 173, 228, 395, 830 

Avusturya · 59, 65, 69, 84, 116, 117, 121, 

122, 124, 126, 127, 129, 131, 139, 158, 180, 

232, 234, 235, 274, 354, 414, 881, 908 

Avusturya-Macaristan · 129 

Avverell Harriman · 162 

Awadh K. Narain · 821 

Ay Hanum · 792, 798, 799, 809 

�yan · 70 

Ayasofya cami · 113 

Ayasofya Camii · 156 

Ayastefanos AntlaĢması · 129 

Aybars · 867, 895, 900 

Aybars (Ay-pars) · 895 

ayçiçeği · 257 

Aydın · 56, 109, 127, 270, 289, 306, 307, 

371 

Aydın Sayılı · 56, 289 

Aydın Yürükleri · 371 

Aydınkol gôlü · 256 

Aydınkôl · 801 

Aydınlanma çağı · 122 

Aydınoğulları · 111 

Aydınoğulları Beyliği · 109, 270 

Âyetullah · 346 

Ayetullah Humeyni · 172, 177 



  1531 

Aygucı/Toy baĢkanı · 91 

Aygucılık=Devlet Meclisi BaĢkanlığı · 95 

Aygucu · 97 

Ay-kağan · 296 

Aymaklar · 390 

Aymirlig · 931 

Aymugluk-Tuva · 933 

Ayserezliler · 159 

Aytekin Yıldız · 174 

Azak denizi · 358, 642, 644, 645 

Azak Denizi · 403, 593, 772, 855, 865, 

867, 878 

Azarbaycan · 344 

Azerbaycan · 66, 79, 85, 99, 105, 107, 

112, 113, 116, 122, 124, 128, 137, 138, 139, 

141, 142, 144, 150, 156, 157, 158, 179, 180, 

181, 182, 184, 185, 197, 205, 206, 208, 210, 

211, 212, 213, 217, 220, 222, 223, 228, 237, 

269, 270, 271, 272, 300, 309, 356, 366, 399, 

414, 423, 424, 427, 429, 580, 588, 589, 594, 

603, 605, 646, 647, 841, 921, 922, 924, 925, 

926, 927 

edebiyatı · 128 

Azerbaycan Atabeyleri · 269 

Azerbaycan Atabeyliği · 105 

Azerbaycan Cumhûriyeti · 139 

Azerbaycan Halk Cephesi · 184 

Azerbaycan Halk Cephesi Partisi · 184 

Azerbaycan Müsavat Partisi · 157 

Azerbaycan SSC · 157 

Azerbaycan Türk Cumhuriyeti · 270 

Azerbaycan Türkçesi · 150 

Azerbaycanca · 382, 399 

Azerbaycan-Osmanlı AndlaĢması · 138 

Azeri · 399 

Azeri Türkleri · 150, 211, 230 

Azerice · 399 

Azeriler · 132, 140, 172, 179, 185 

Azes · 75, 792, 795, 802, 803, 804, 807, 

810 

Azes I. · 802, 803 

Azes takvimi · 802 

Azez · 414 

Azilises · 795 

Azim ġah · 121 

Aziz L�szlñ efsanesi · 365 

Aziz Thomas · 75 

Azlar · 93, 94 

Aztek Ġmparatorluğu · 116 

Aztekler · 338 

B 

B Heykeli Yazıtı · 443 



  1532 

B. A. Litvinsky · 781, 820, 828, 830 

B. Ackermann · 317 

B. FirĢteyn · 801 

B. Munk�csi · 311 

B. N. Puri · 797, 820 

B. �gel · 307, 314, 417, 418, 422, 423, 

477, 593, 594, 625, 631, 647, 706, 707, 708, 

771, 773, 787, 788, 797, 813, 819, 820, 830, 

848 

B. Schultz · 318 

B.T. Tuyukbayeva · 629 

Bab el-Abvab · 925 

Baba Nanak · 117 

BabaĢov · 796 

Babek · 99 

Babıali Baskını · 134 

Babı�li olayı · 130 

Babı�li Tercüme Odası · 125 

Babil · 73, 302, 309, 321, 336, 415, 435, 

438, 439, 444, 447, 449, 453, 454, 455, 484, 

590, 597, 612, 645 

Babil Devleti · 590 

Babil kültürü · 444 

Babilce · 454 

Babilliler · 73, 336, 337, 453, 589 

Babilonya · 319, 332, 435, 438 

Babish-Mulla · 548 

BabiĢ-mulla I · 800 

B�bur Devleti · 267 

Babür han · 115 

Babür Ġmparatorluğu · 116, 389 

Babürler · 115 

Babürlü Türkler · 415 

Babürlüler Devleti · 116 

Babürname · 282 

Bach · 121 

Bacteria Margiana Archaeology Complex 

· 483 

Bactirya · 780 

Bactria · 642, 789, 791, 792, 793, 794, 

796, 797, 798, 799, 800, 802, 803, 806, 807, 

808, 809, 810, 811, 813, 814 

Bactria Grek Krallığı · 789, 792, 800 

Bactria Krallığı · 800 

BadahĢan bôlgesi · 99 

Badgis · 830, 836, 842 

Badgis Vadisi · 828 

BadgiĢ · 840 

Bafra · 270 

Baga · 97 

Baga Tarkan · 95, 96, 98 



  1533 

bagatur · 890 

Bagatur · 416, 495, 514, 859 

B�gdîs · 86 

Bagnin · 847 

Bağdad · 90, 98, 100, 103, 108, 112, 115 

Bağdat · 70, 103, 107, 116, 130, 139, 

146, 164, 177, 228, 296, 302, 360, 425, 805 

Bağdat Demiryolu · 130 

Bağdat paktı · 164 

Bağgôze bucağı · 177 

Bağımsız Devletler Topluluğu · 207, 237, 

483 

Bağımsız Filistin Devleti · 177 

Bağımsız Hatay Cumhûriyeti · 158 

Bağımsız Türk Cumhuriyeti · 414 

Bahadur Shah II (Ebu‟l-Zafer Muhammed 

Siracüddin) · 126 

Bahaeddin �gel · 56, 292, 477, 597, 603, 

631, 690, 764 

Bahaeddin �GEL · 729 

Baharden · 252 

Baharettin DedeĢan · 169 

Bahçesaray · 126, 129 

Bahram �ûpî · 86 

Bahriye Nazırı Cemal PaĢa · 134 

Bahriye �çok · 174 

Bahriye Vekaleti · 148 

Bahtigerey · 124 

Bailey · 618, 619, 797, 806, 807, 808, 

809 

Bainovsk dônemi · 519 

Bakanlar Kurulu · 156 

bakır · 244, 247, 250, 257, 259, 334, 441, 

448, 449, 454, 513, 522, 546, 600, 652, 662, 

739, 801, 807, 880, 881 

Bakır �ağı · 441 

Bakır TaĢ Devri · 441 

Bakî · 119 

Bakteriya · 716 

Baktırya · 633, 781 

Baktirya · 632, 781 

Baktra · 75 

Baktria · 73, 74, 75, 77, 78, 80, 763, 764, 

767, 772, 775, 817, 820, 821, 822, 823, 825, 

826, 832, 839 

Baktria Helenleri Devleti · 817 

Baktriya · 612, 613, 614, 615, 618, 619, 

812, 813, 814 

Baktriyalılar · 612, 613 

Baku · 178 

Bakû · 138, 139, 141 

Bakû Hanlığı · 122 
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Bakuy Dîb Han · 298 

Bakü · 128, 132, 135, 179, 182, 184, 

185, 187, 594, 646, 647, 924, 926, 927 

Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı · 187 

Balaam · 836 

Balabanlar · 268 

Balabanlılar · 268, 848 

Balak (Belek?) · 82 

Balamir · 75, 78, 706 

Balamir Han · 75 

Balandı I · 506, 800 

Balandur · 268 

Balasagun · 95, 99, 102, 412, 515 

Balasagun (Kara-ordu=Kuz-ordu=Kuz-

uluĢ) · 99 

Balasagun =Kuz-uluĢ · 95 

Balasagun/Suyab · 99 

BalaĢ · 829, 837 

balbal · 89, 293, 361, 439 

Balbal · 366 

Balçık · 496 

Balfour Deklerasyonu · 135 

Balgazin · 521 

Balık Gôlü · 583 

balıkçılık · 464, 652, 859, 879, 887 

Balıkesir · 139, 140, 151, 152, 270, 299 

Balıktı kôl (Balıklıgôl) · 367 

Balkan bôlgeleri · 414 

Balkan dağları · 270 

Balkan Paktı · 156, 164 

Balkan SavaĢları · 133, 134 

Balkan Türkleri · 153, 344 

Balkan ülkeleri · 208 

Balkanlar · 55, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 76, 
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270, 272, 273, 275, 314, 353, 359, 414, 415, 

416, 419, 598, 605, 655, 656, 658, 659, 660, 

661, 662, 782, 865, 872, 905, 906 

Balkar · 142, 160, 165, 174, 223, 224, 
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Balkar Türkleri · 160, 542 
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Balkarlar · 89, 125, 165, 223, 227, 429 
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348, 350, 412, 415, 418, 503, 634, 673, 681, 

726, 727, 776, 778, 837, 933, 935, 939 

BalkaĢ gôlü · 244, 246, 268, 348, 418, 
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Baltık ırkı · 354 

Baltık ırkları · 353 

Baltık kıyıları · 120 
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Bamiyan · 834, 845, 846 

Ban Gu · 555, 571, 709, 719, 748, 753 
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Band-i Türkistan · 480 

BangledeĢ · 848 

Bangu · 633, 634, 635, 636, 670 

Bao · 756 

Baoji-Qin · 934 

Baonlar · 257 

Bar (s)-kôl · 509 

Baraba · 356, 936 

Baraba Tatarcası · 399 

Baradost · 492 

Barak Baba · 364 

Barak han · 112 
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125 

Barbaros Hayrettin · 116, 117 

Barboros Hayrettin PaĢa · 117 
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Bardı/Pardı · 430 

Bar-Ebrey · 922 

Barha Tetkin/Barha Tekin · 795 

Barkol‟un atları · 257 

Barkôl · 473 

Bar-kôl · 497, 509, 516 

Barkôl Gôlü · 934 

Barkôl Tagh · 753 
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Bars · 101 

Bars Beğ · 94 

Bars Türkleri · 509 

Barscar · 298 

Barshan · 99, 300 

Barshan/Barsgan · 99 

Barshanlılar · 300 
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Bartatua · 577, 587, 589, 605 

Bartha · 366 

Barthold · 312, 333, 334, 387, 389, 390, 

411, 506, 516, 661, 662, 663, 769, 771, 791, 

843 

Bartholomae · 382 

Bartım kôyü · 430 

Bartñk · 366 

Barton · 318 

Bartucz · 353, 354, 540, 542, 543 

Barula · 583, 622 

Barulat · 583, 622 
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Basil IV. · 119 

Basileos Basileon · 795 

Basileos Dikaiou Eliokleous · 792 

Basileos Eliokleous Dikaiou · 792 
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Bask dili · 657 

Baskakav · 356 

Basmacı Hareketi · 141, 142, 146 

Basmacı Hareketi/isyanı · 137 

Basmacı Ġsyan Hareketi · 141 

Basmacılar · 142 

Basmacılık · 137 

Basmıl · 90, 98, 411, 497, 510, 514, 515 

Basmıl boyları · 497, 510 

Basmıllar · 90, 93, 96, 98, 293, 497, 510, 

516, 655 

Basra · 73, 96, 123, 242, 254, 275, 427, 

435 

Basra Kôrfezi · 73, 123, 242, 254, 275, 

427, 435 

Basralı C�hiz · 377 

BaĢadar · 515, 517, 521 

BaĢgırd · 277 

BaĢkent SavaĢı 1473 · 66 

BaĢkırlar · 172 

BaĢkırt · 356, 414, 674 

BaĢkırtça · 382 

BaĢkırtlar · 90, 282, 385 

BaĢkurdistan · 137, 139, 226 

BaĢkurt Millî Muhtar Hükumeti · 137 

BaĢkurt Millî ġurası · 136 

BaĢkurt ordusu · 139 

BaĢkurt Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti · 

139 

BaĢkurt Türkleri · 225, 226 

BaĢkurt yônetimi · 139 

BaĢkurtça · 226, 381, 399 
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BaĢkurtlar · 139, 226, 278, 362 

BaĢtarna · 81 

bataklık kumu · 633 

B�taszék · 883 

Batavia · 119 

Bat-Bayan · 89 

Batcengel · 934, 937 

Batı Almanya · 178 

Batı Avrupalılar · 430 

Batı Ch‟in devleti · 759 

Batı Gotları(vizigotlar) · 78, 658, 869, 

870, 899 

Batı Gôktürk Hakanlığı · 268 

Batı Gôktürk h�kanlığı · 88 

Batı Gôktürkler · 550 

Batı Hanlığı Dônemi · 711 

Batı Hun Devleti · 705 

Batı Hun Ġmparatorluğu · 266, 267, 314, 

708 

Batı Liang devleti · 761 

Batı Liao kültürü · 549 

Batı Roma Seferi · 81 

Batı ġeria · 182, 183 

Batı Trakya · 414 

Batı Trakya Cumhûriyeti · 141 

Batı Tsin Devleti · 79 

Batı Türkistan · 83, 266, 286, 390, 479, 

575, 706, 764, 795, 817, 900 

Batı Türkleri · 58, 59, 348, 547, 736 

Batı Wei hanedanlığı · 561 

Batı Weileri · 83, 837, 838 

Batı Yen Devleti · 79 

BatılılaĢma · 146 

Batman · 186 

Batu Han · 90, 360, 363 

Batuhan Devri · 586 

Batum · 138, 152, 270, 607 

Batum AnlaĢması · 138 

Baviyera · 196, 197 

Bayanbulak �ayır · 256 

Bayangol-Moğol · 255 

Bayat · 101 

Bayavurlar · 82 

Baybars · 108, 360, 415 

Bayburt · 137 

Baydu Han · 297 

Bayezid Darü‟Ģ-Ģifası · 114 

Bayezid Külliyesi · 115 

Bayındır · 101 
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Bayırku · 411 

Bayırkular · 88, 94, 95 

Baykal · 100, 669 

Baykal bôlgesi · 72, 464 

Baykal çôlü · 351 

Baykal gôlü · 72, 74, 91, 267, 323, 378, 

414, 416, 480, 494, 497, 504, 508, 510, 518, 

587, 625 

Baykal Gôlü · 289, 304, 351, 400, 508, 

552, 721, 772, 808, 882, 934 

Baykal Mongloidler · 542 

Baykan SEZER · 189 

Baykonur · 247 

Baykonur Kosodrome · 247 

Baymirza Hayit · 188, 416 

Bayram Ali · 252 

Baytemir · 364 

Baz Kagan · 89 

Bazin · 306, 312, 511, 514, 515, 516 

Bazunuvo · 521 

BedahĢan · 831 

Bedaun · 815 

BedehĢan · 388, 612 

bedevi kavimleri · 320 

Bedir SavaĢı · 88 

Bedrettin Dalan · 174 

Bedrich Hronzå · 432 

Beethoven · 124 

Begin(Ġsrail BaĢbakanı ) · 172 

Begram · 77, 820 

Beğdili · 101 

Behçet üt-Tev�rih · 201 

Behice Boran · 177 

Behistun kitabesi · 577, 641 

Behram Gur · 833, 834, 836 

Behram Gûr · 817, 820 

Bei Di · 557, 562, 563, 566, 568 

Bei Qi Shu · 560, 561, 563 

Bei Shi · 563, 564, 572 

Beidi · 755 

Beixinbbao (Hebei eyaleti) · 711 

Bekaa Vadisi · 176 

Bekrin · 278 

Béla Bartók · 366 

Belarus · 933 

Belaya Nehri · 937 

Belazuri · 845 

Belazurî · 830 

Bel�zuri · 846 
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Belçika · 125, 128, 164, 165, 177, 213, 

234, 235 

BelçireĢti · 358 

Belgrad · 64, 116, 117, 138, 139, 155, 

174, 178, 186, 865, 904, 916 

Belgrad Büyükelçisi · 174 

Belgrat BarıĢı · 122 

Belh · 75, 78, 96, 108, 302, 309, 390, 

391, 506, 612, 631, 775, 790, 817, 822, 828, 

829, 830, 833, 834, 835, 839, 840, 841, 842, 

846 

Belh havalisi · 78 

Belh nehri · 302 

Belh Nehri (Ceyhun) · 839 

Belh nehri (Ceyhun, Amu-derya) · 309 

Belh Ģehri · 390 

Belucistan · 390, 815, 818 

Beluç · 370 

Ben Ji · 554, 556, 557, 558, 559, 560, 

561, 564, 568, 569, 570, 571 

Bengal Kôrfezi · 815, 818 

Bengale · 818, 829, 847, 848 

Benito Mussolini · 143 

Benna Landsberger · 438 

Benno Landsberger · 452 

Benzing · 356, 395, 399, 401 

Berberîler · 338 

Bereketli Altın KuĢağı · 478 

Bereketli Altın KuĢak · 481 

Bereketli Hilal · 480 

Bergama · 370 

berge · 505 

Bergut · 278 

Berikhos · 890 

Beriktas · 550, 552 

Berkuk · 111 

Berlin · 129, 141, 156, 157, 162, 163, 

166, 170, 178, 240, 307, 313, 314, 318, 332, 

333, 401, 449, 450, 532, 539, 593, 594, 595, 

596, 625, 626, 627, 646, 647, 663, 707, 742, 

762, 787, 788, 812, 813, 819, 844, 848, 885, 

915, 916, 917, 918, 919, 920 

Berlin AntlaĢması · 129 

Berlin Duvarı · 166, 178 

Berlin Kongresi · 129 

Berlioz · 126 

Bern · 172, 812, 885 

Bernard Lewis · 56 

Bern�t Munk�csi · 381 

Bernini · 120 

BernĢtam · 504, 506, 516, 618, 619, 781, 

801 
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Berose · 765 

Besarabya · 414 

Besim Atalay · 283, 409, 423, 810 

Bes-oba tapınağı · 499 

BesĢatır · 521 

Bes-Ģatır kurganları · 800 

BeĢ Dônem · 568, 569 

beĢ dônem teorisi · 63 

BeĢ Sülale Devri · 474, 475 

BeĢ Sülale Dônemi · 474, 476, 477 

BeĢ Tuzak · 729, 732, 733, 738, 739 

BeĢ Yüeh-chih · 793, 799, 806 

BeĢbalık · 474, 509 

BeĢ-balık · 90, 94, 96 

BeĢeng · 300 

BeĢenk=Pecenek · 300 

BeĢer Tarihi · 331 

BEġĠK KERTME · 456 

BeĢir Balcıoğlu · 172 

BeĢir Fuat · 130 

BeĢ-ogur · 81 

BeĢparmak Dağı · 922 

Beth-Sean · 580 

Betkaynar hôyüğü · 780 

Beyaz çôl · 612 

Beyaz Hunlar · 428 

Beyaz Kozaklar · 136 

Beyaz Rus kuvvetleri · 138 

Beyaz Rusya · 123, 137, 144, 206 

Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti · 144 

Beyaz Rusya SSC · 144 

Beyaz Saray · 181, 183, 185 

Beyaz Tiler · 470 

Beybağlılar · 150 

Beycesultan · 441 

Beykend · 836 

Beylerbeyi · 66 

beylikler · 59, 65, 66, 197, 200, 390, 445, 

513, 822 

beylikler devri · 197 

Beynelmilel erk�mı · 152 

Beyrut · 138, 171, 177, 818, 830, 844, 

848 

BeyĢehir · 269 

BeyĢehir Gôlü · 440 

bezelye · 127, 257 

bezor geyikleri · 529 

Bhandarkar · 794 
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Bhim · 846 

Bhimasena · 799 

Bhutan · 336 

Biao · 554, 555, 556, 560, 567, 569, 570, 

571, 635 

Bicar · 370 

Biçurin · 514, 515, 517, 594, 618, 619, 

626, 740, 741, 748, 766, 769 

Big Bang/Büyük Patlama Kuramı · 153 

Bigila · 907 

Bihar · 818, 821, 847 

Bih�r · 848 

Bihstan taĢı · 634 

Bija-pûr · 114 

bikonik boncuklar · 522 

Bil�d Dav�r · 847 

Bilal ġiĢman · 174 

Bilecik · 59, 151, 271, 273 

Bilge kagan · 97 

Bilge Kagan · 86, 97, 98 

Bilge kağan · 92, 94, 95, 97 

Bilge Kağan · 56, 60, 93, 98, 281, 301, 

565, 584, 585, 586, 622, 623, 624, 742, 788, 

861, 896 

Bilge Kül Kadır Kagan · 99 

Bilge Melik · 848 

Bilge ġad · 337 

Bilge ġ�d · 92 

Bilge Tonyukuk · 345 

Bilgi Mecmuası · 134 

Bilim Devrimi · 119 

Bill Clinton · 181, 185 

Bingazi · 134 

Bingôl · 175 

binicilik · 327, 331, 333, 377, 669 

Bin-vul (Bin-bulak/bin pınar) · 88 

Birinci Balkan seferi (441-442) · 80 

Birinci Cihan Harbi · 278, 883 

Birinci Cihan SavaĢı · 199 

Birinci Dünya SavaĢı · 59, 134, 135, 140, 

166, 222, 228 

Birinci Sason Ġsyanı · 130 

Birinci Türk Dil Kurultayı · 155 

BirleĢik Arap Cumhuriyeti · 165, 166 

BirleĢik Arap Emirlikleri · 259 

BirleĢik Ġsrail Krallığı · 72 

BirleĢik Türkistan Sovyet Cumhûriyeti · 

139 

BirleĢmiĢ Milletler · 160, 161, 162, 163, 

164, 165, 167, 170, 181, 183, 208, 236, 433 

Birûnî · 243, 807, 829 
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Bîrûnî · 507, 795, 796, 808 

Biruni (973-1048) · 103 

Birunî (973-1049) · 103 

Bismarck · 130 

Bismark · 272 

BiĢkek · 206, 207, 245, 251, 252, 288, 

306, 307, 482 

BiĢkent havzası kurganları · 791 

BiĢkent vadisi · 793, 796, 797, 800, 802, 

803 

BiĢl�nk · 847 

Bithynler · 606 

Bitinia · 867 

Bitlis · 269 

Bizans · 55, 57, 59, 64, 65, 67, 68, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 103, 104, 

105, 107, 110, 113, 193, 200, 201, 269, 272, 

280, 281, 287, 302, 303, 310, 312, 314, 315, 

335, 337, 342, 345, 368, 376, 407, 411, 597, 

602, 603, 615, 656, 658, 659, 660, 662, 663, 

729, 765, 827, 829, 836, 837, 839, 840, 841, 

843, 844, 854, 855, 856, 857, 858, 861, 862, 

863, 864, 865, 866, 867, 868, 871, 872, 873, 

874, 875, 876, 877, 879, 888, 893, 895, 896, 

897, 898, 899, 901, 904, 905, 906, 917, 919, 

920, 922, 923, 924 

Bizans imparatorluğu · 84 

Bizans Ġmparatorluğu · 64, 68, 80, 82, 91, 

113, 656, 837, 855, 857, 896, 917, 920, 923, 

924 

Bizans literatürü · 310 

Bizanslılar · 103, 104, 280, 281, 862, 

865, 866, 867, 871, 875, 876, 878, 893, 896, 

897 

bizmut · 247 
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Bleda · 80, 858, 861, 863, 864, 865, 866, 

873, 874, 876, 877, 881, 883, 889, 890, 893, 

895, 898, 901, 902, 903, 904, 906, 907, 908, 

916 
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BM · 147, 163, 170, 173, 175, 176, 178, 

179, 180, 181, 182, 183, 187, 251 

BMAC · 482, 483, 484 

BMAC kültürü · 484 

BMAC medeniyeti · 483 

Bocağcılatlar · 150 

Bodin · 66 

Bogday (buğday) · 359 

Bogoroditskiy · 357 

Boğazkôy · 449, 452, 453, 455, 607 

Boğazlar · 65, 66, 126, 135, 157, 446, 
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Boğazlar Mukavelesi · 126 

Boğazlar SavaĢı · 446 

Boğdan · 603 
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Bolçu · 92 

Bolçu savaĢı · 95 

Bolçu SavaĢı (698) · 92 

Bolçu-YarıĢ ovası · 93 

Bolshaia Boiarskaia Pisanitza · 722 

BolĢevik “Ekim” Ġhtil�li · 136 

BolĢevik Beyann�mesi · 137 
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BolĢevik ihtilali · 254 

BolĢevik ihtil�li · 137 

BolĢevik Parti · 135 
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Bolu · 142 
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Boma kapları · 548 

Boma koleksiyonu · 547, 549 

Boma kumaĢları · 547 
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Borabay · 630 
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Boris Gudonof (Gudonov). · 118 
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Bosna-Hersek Cumhuriyeti · 187 
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BoĢnaklar · 181 
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Boxer ayaklanması · 131 

Boyang Krallığı · 714, 718 

Boyır-navur · 277 

Boyla · 97 

Boynuzlu Ehli Hayvan kültürü · 326 

Bozan · 104 

Bozçuk · 359 
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Bozkır Hayvan �slûbu · 600 

Bozkır Ġmparatorluğu · 276, 414, 476, 

594, 595, 625, 626, 647, 663, 742, 917 

Bozkır kültürü · 464 
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Bozkır YaĢantısı · 598 

Bozkır yaylaları · 508 
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Bozkôy · 159 
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92 
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bôri‟/„buri · 341 

Bôri-Tarkan · 787 

bôrk · 300, 311, 495, 504, 689 
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Brahman dini · 825 

Brahmanalar · 816 
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Brahmî · 789, 790, 796 
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Brahmice · 792, 802, 810 

Brahmîce · 796, 798, 805 

Brahms · 126 
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Brakisefal · 418, 421 
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Brentges · 513 
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Britanya Ġmparatorluğu · 128 
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Bronz · 522 
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Kalaçlar · 268, 284, 829, 845, 846, 847, 

848 

Kalaçlar (Halaçlar) · 845 

Kalalçın-alt · 277 

Kalalı-gır har�beleri · 506 

kalaluk(karluklar) · 90 
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Kalas Mütarekesi · 124 

Kalat kenti · 390 

kalay · 454, 522, 653 

Kalbin sıradağları · 653 

Kalde · 415, 435 

Kaledoniyen · 244 

Kalh�na · 794 

Kalır · 277 

kaligrafi · 762 

Kalinin · 140 

Kalkanlar · 601, 882 

Kalkiraca · 829 

Kalkolitik · 422, 436, 441, 444, 448, 449, 

453 

Kalkolitik devir · 436, 441, 444, 449 

Kalkolitik kültür · 448 

Kalkolitik kültürü · 436 

kalkolitikum · 436 

Kalküta · 120, 161, 816 

Kallinos · 606 

Kallipidailer · 579 

Kallipolis (Gelibolu) · 905 

Kalmar Birliği · 111 

Kalmuk · 121, 374 

Kalmuk �zerk Cumhuriyeti · 400 

Kalmukça · 380, 381, 400 

Kalmuklar · 119, 123, 136, 385, 393, 400, 

542, 676, 855, 887 

kalpak · 630, 666 

Kalvinistler · 64 

Kalvinizim · 117 

Kam (ġaman) · 340 

Kama · 57, 379, 494, 501, 507, 508, 514, 

640, 724, 879, 936, 940 

Kama nehir · 655 

Kama Nehri · 937 

Kama vadisi · 507 

Kamasinler · 393 

Kambiz · 590 

Kamboç · 335 

Kamboçya · 235 

Kamçatka · 400, 672 

Kamenev · 157 

KamıĢlı · 299 

Kamil Karavelioğlu · 174 

Kamlık · 339, 341, 344 

Kamsum/Kamsitum · 455 

Kamus-i Türki · 131 

K�mûs-i Türkî · 382, 383 
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Kan Inuk · 548, 549, 551 

kan karabeti · 324 

Kanada · 159, 208, 213, 253, 414 

Kanattas · 726, 933, 934, 935 

Kan-chou · 474, 773, 783 

Kan-çou · 100 

Kan-�ou Uygur Devleti · 101 

Kan-çou Uygurları · 101 

Kançov Ģehri · 656 

Kan-çu · 96 

Kandahar · 116, 126, 614, 815, 819 

Kandarlar · 612 

Kandehar · 75, 259, 808, 836 

Kandil dağı · 185 

Kangaluğ/Kanglı · 296 

Kangar · 315, 425, 426, 429, 430, 431, 

506 

Kangar boyları · 506 

Kangaras · 431 

Kangaras Devleti · 431 

Kangarlar · 425, 427, 429, 430, 431 

Kangay ülkeleri · 73 

Kang-dîz kalesi · 507 

Kangjui halkı · 635 

Kangjui (Qanqa)lari · 635 

Kang-kü · 75, 78, 92 

Kang-küler · 787 

Kanglı · 305 

kanglılar · 293 

Kanglılar · 295 

Kangüler · 784 

Kangyi Devleti · 745, 747 

Kanğ · 296 

Kanğ(Mareh) · 297 

Kanha · 505, 506, 507 

Kani Güngôr · 173 

Kaniska I. · 790 

KaniĢka · 76, 794, 795, 796, 797, 798, 

803, 806, 807, 808, 810, 817, 820, 821, 824, 

825 

KaniĢka Devri · 817 

KaniĢka I · 821 

KaniĢka I. · 797 

KaniĢka III. · 790 

KaniĢka/KaniĢta · 798 

Kanklı · 277, 278, 298 

Kanlı Pazar · 132 

kannabis · 373 

Kannauç · 815 
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Kansu · 74, 75, 79, 80, 93, 94, 102, 267, 

400, 410, 422, 474, 497, 510, 512, 534, 535, 

656, 689, 696, 706, 737, 738, 739, 752, 758, 

782, 783, 789, 819 

Kan-su · 91, 100, 268, 464, 470, 770, 

771, 797 

Kansu bôlgesi · 400 

Kansu Uygurları · 267 

Kansu v�hası · 510 

Kansu(�in) · 79 

Kansuyu · 754 

Kantûra · 302 

Kanun-ı Es�si · 291 

Kanuni · 116 

Kanunî · 64, 65, 66, 69, 117 

Kanun-i Esasi · 128 

Kanuni Sultan Süleyman · 62, 63, 64, 66, 

69, 70, 106, 108, 110, 116, 117, 118, 120, 170, 

201, 272, 273, 274, 624, 665, 818 

Kanunî Sultan Süleyman · 64 

Kao Kang · 838 

Kao-ch‟ang · 761, 762 

Kao-ch‟e · 469, 496, 497, 506, 514, 516, 

837 

Kao-ch‟elar · 465 

Kao-chang · 301, 790 

Kao-chang/Koço ülkesi · 301 

Kao-che · 469 

Kao-cheler · 301 

Kao-çe kavmi · 364 

Kao-çe oymakları · 364 

Kao-çı (Tôles) · 786 

Kao-ti · 73, 732, 741 

Kao-tsu · 87, 88, 732 

Kapadokya · 453, 590 

Kapadokya tabletleri · 453 

Kapadokya Tabletleri · 453 

Kapagan Kağan · 736 

Kapagan-Kağan · 371 

Kapçagay Rezervuarı · 726 

Kapet · 196 

Kapgan (=F�tih) · 91 

Kapgan (Mo-ç‟o) kagan · 92 

Kapgan kagan · 92 

Kapgan Kagan · 90, 92, 93, 94, 95 

Kapgan kağan · 97 

Kapgan Kağan · 93 

Kapıkulları · 67, 68, 69, 70 

Kapıkulu 

kuvvetleri · 67 

Kapisa · 75, 76, 77 
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kapitalizm · 190, 191 

kapitülasyon · 64, 116, 122 

Kapos Vadisi · 721 

Kappadokia · 79, 856 

Kappadokiya · 922 

Kaptan Cook · 123 

Kaptan-ı Derya · 117, 118 

kapütülasyonlar · 122 

Kar Dingeze · 431 

Kara Ağaç · 726, 933 

Kara Ağaç Hôyük · 726 

Kara Arslan · 103 

Kara Balsagun · 656 

Kara Deniz · 82 

Kara Devletgerey · 121 

Kara Hanlı Devleti · 99 

Kara Harp Okulu · 184 

Kara Hitaylar · 100 

Kara Issıg Kağan · 337 

Kara Kadphises · 798 

Kara Koyunlu Türk Emirliği · 112 

Kara Koyunlu Türkleri · 114 

Kara Kum çôlü · 388, 483 

Kara Mustafa · 65 

kara nehirliler · 429 

Kara papalılar · 150 

Kara tekin · 104 

Kara TürgiĢler · 94, 96 

Kara Yorgi · 124 

Kara Yüzler · 132 

Karabağ · 179, 184, 206, 641 

Karabağ Hanlığı · 122 

Kara-Bura · 488 

Karacaoğlan · 118 

Karacuk · 101, 505 

Karacuk dağları · 101, 505 

Karaçay · 180, 223, 224, 225, 227, 356, 

429 

Karaçay Türkleri · 223 

Karaçayca · 382, 383, 399 

Karaçay-�erkes Cumhuriyeti · 180 

Karaçay-�erkez �zerk Cumhuriyeti · 

223, 224, 225 

Karaçaylar · 125, 542 

Karaçaylılar · 125 

Karaçi · 142 

Karadağ · 93, 129, 232, 233, 628, 827 

Kara-Dağlık · 115 

Karadağlılar · 150 
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Karadeniz · 55, 58, 72, 76, 81, 82, 84, 

85, 101, 111, 130, 188, 224, 242, 248, 267, 

268, 269, 289, 290, 302, 303, 304, 305, 307, 

314, 315, 329, 353, 367, 386, 393, 406, 412, 

417, 424, 425, 427, 429, 430, 431, 439, 440, 

444, 479, 480, 481, 482, 483, 496, 505, 519, 

523, 547, 575, 576, 577, 578, 579, 583, 586, 

587, 588, 590, 600, 602, 604, 605, 607, 611, 

613, 620, 622, 632, 637, 638, 639, 640, 644, 

645, 646, 647, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 

661, 662, 668, 764, 765, 772, 838, 867, 872, 

879, 884 

Karadeniz bôlgesi · 605 

Karadeniz iklimi · 440 

Karaderya · 791 

Karadziç · 181 

Kara-evli · 298 

Karaganda · 246, 247 

Karagas · 356, 357 

Karagasça · 398, 399 

Karahan · 278 

Kara-han · 295, 297, 298 

Karahan beyleri · 298 

Karahan hanedanı · 258 

Karahanlı · 58, 102, 199, 312, 365, 376 

Karahanlı Devleti · 103 

Karahanlı Hanedanlığı · 102 

Kara-Hanlı hükümdarları · 77 

Karahanlı sanatı · 58 

Karahanlılar · 90, 98, 100, 102, 103, 104, 

105, 197, 249, 267, 278, 279, 300, 314, 376, 

417, 471, 477 

Karahıtaylar · 103, 197, 198 

Karahisar-ı ġarkî · 151 

Karahitay Devleti · 105 

Karahitaylar · 105, 106 

Karahoço · 762 

Karaim Türkleri · 226, 227 

Karaimce · 226, 382, 398, 399 

Karaimler · 226, 227 

Kara-ĠrtiĢ · 90 

Karakalpak · 251 

Karakalpak Otonom Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti · 157 

Karakalpak �zerk Cumhuriyeti · 223 

Karakalpak Türkleri · 223, 229, 231 

Karakalpakça · 399 

Karakalpakistan · 157, 178, 223, 249, 

487, 678 

Karakalpaklar · 678 

Kara-Kamar · 492 

Karakırgızca · 381, 382 

Karakol · 251 

Karakoyunlu · 412 
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Karakoyunlular · 105, 110, 112, 114, 269 

Karakum · 101, 207, 208, 252, 295, 298, 

342, 414, 664 

Kara-kum · 91 

Karakum çôlü · 252 

Karakum �ôlü · 245, 480 

Karakum nehri · 207 

Kara-Kurgan · 520 

Karakurum · 74, 242, 244, 250, 255, 256, 

277, 295, 338, 342, 670 

Karakurum dağları · 74, 244 

Karakurum Dağları · 667 

Karakurum Devleti · 255 

Karakurum Kanalı · 250 

Karaman · 66, 106, 110, 111, 114, 269, 

272, 348 

Karaman beyliği · 111 

Karaman Oğulları Beyliği · 269 

Karamanlı · 200, 279 

Karamanlılar · 65, 108 

Karamanlis · 167 

Karamanoğlu Mehmed Bey · 108, 661 

Karamanoğulları · 59, 107, 114 

Karanlık (Kunlun) dağları · 255 

Karanlık Dağlar · 764 

Karanlık dağları · 256 

Karantin-Taman · 934 

Karaosmanoğulları · 70 

Karapapaklar · 150 

Karasal iklim · 440 

Karasık kültürü · 368 

Karasi · 151 

Karasu · 492 

Karasu (Valihanov‟un) siti · 491 

Karasu Bozyılga · 359 

Karasuk · 304 

Karasuk devri · 499 

Karasuk Dônemi · 465, 520 

Karasuk ırmağı · 72, 653 

Karasuk kültürü · 57, 73, 293, 464, 494, 

498, 515, 518, 519 

Karasuk Kültürü · 57, 72, 73, 293, 464, 

465, 494, 497, 498, 499, 501, 508, 515, 518, 

519, 520, 524, 525, 653, 782 

Karasuk nehri · 519 

Karasuk-Tagar kültürü · 508 

KaraĢahr · 797, 837 

KaraĢar · 80, 472, 783 

Kara-Ģehr · 509 

KaraĢit · 295 
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KaraĢvak · 801 

Karatag · 615 

Kara-tağ silsilesi · 505 

Karatau · 486, 615 

Karatav · 628, 629, 630 

Kara-Tepe · 825 

Karaton · 79, 856, 857, 858, 860, 863, 

880, 892, 894, 900 

Karay · 356 

Karayazıcı · 69 

Karaylar · 150 

Karçince · 381 

kardeĢ harbi · 675 

KarduniaĢ · 435 

Karesi Beyliği · 66, 110 

Karesioğulları Beyliği · 270 

Kargalı geçidi · 780 

Kargalık · 503, 504 

Kargalık mezarı · 504 

Kargali dağ geçidi · 779 

Kargalinsk · 800 

Kargan savaĢı · 95 

Karım Paluk · 583 

Karîğh · 506 

Karkab · 277 

Karkın · 101 

Karl Marks · 126, 127 

Karlı Deniz · 431 

Karlık-tağ · 509 

Karlofça AntlaĢması · 65, 121, 274 

Karluk · 88, 277, 305, 375, 411 

Karluk boyu · 99 

Karluk Türkleri · 102 

Karlukh, Kharlukh, Halluk · 99 

karluklar · 90 

Karluklar · 84, 89, 90, 94, 95, 96, 98, 99, 

100, 268, 296, 297, 302, 655, 681 

Karmatlar · 100 

Karnak Kitabesi · 447 

Karpat dağları · 638 

Karpat havzası · 367 

Karpat Havzası · 933, 937 

Karpat Ruthenyası · 638 

Karpatlar · 350, 367, 403, 405, 578, 637, 

638, 655, 782, 856, 862, 880, 881, 883, 884, 

885, 906 

Karpatyan Havzası · 542 

karpuz · 256, 778 

Kars · 103, 138, 141, 142, 392, 410, 594, 

595, 625, 626 
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Kars AntlaĢması · 142 

Kartaca · 865, 903, 904 

Karthasis · 355 

Karun nehri · 438 

Karya Denizi · 431 

Kas Ģehri · 103 

Kasan Ģehri · 791 

Ka-shuang-na · 835 

Kasım bin Muhammed bin Küçük 

Muhammed · 114 

Kasım Hanlığı · 113, 269 

Kaslar · 435, 438, 439, 447, 448 

Kaspien · 318 

Kaspiler · 611, 612, 616 

Kaspir · 614 

Kaspirler · 611, 614 

Kaspiy · 429 

Kasr-ı Ârifan · 111 

Kasr-ı Hinduvan/Ârifan · 111 

Kasr-ı ġirin AntlaĢması · 122 

Kastamonu · 104, 139, 150, 270 

K�Ģ (KeĢ, veya K�Ģgar?) · 790 

K�Ģ�n/Küça Ģehri · 302 

KaĢgar · 76, 94, 95, 100, 102, 106, 115, 

116, 128, 156, 158, 243, 254, 255, 257, 258, 

268, 390, 472, 664, 669, 797 

K�Ģgar · 58, 80, 83, 86, 314, 509, 790 

K�Ģgar Hanlığı · 114 

K�Ģgari · 362 

K�Ģgarî · 356, 365, 372, 382, 495, 497, 

503, 504, 507, 509 

KaĢgarlı Mahmud · 77, 101, 282, 283, 

284, 286, 294, 295, 300, 306, 307, 413, 417, 

418, 628, 631 

K�Ģgarlı Mahmud · 311, 313, 314 

KaĢgarlı Mahmut · 243, 257, 457, 669 

KaĢgarlı Mahmut Türbesi · 257 

KaĢgarlılar · 625 

KaĢgarya · 390 

KaĢgay · 425 

KaĢgaylar · 424 

kaĢgir‟/‟kasgir · 341 

KaĢka-derya · 791 

KaĢkay Türkleri · 230 

KaĢkay-Aynallu · 399 

KaĢkaylar · 150, 370 

KaĢmir · 614 

Katafalk · 361 

katakomb · 796 

Katakom-NiĢ kültür · 549 
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Katalaunum · 81 

Katanda I · 500 

Katarinskiy · 381, 382 

Katavan savaĢı · 105 

Katerina I. · 121 

Katerina II · 123 

Katerina II. · 123 

Kathiavar · 614 

Katholiklik · 344 

Kathy Linduff · 721 

Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) · 187 

K�tib �elebi · 62, 63, 70 

Katip �elebi · 120 

Katolik · 64, 116, 172, 346, 364 

katolik katedrali · 131 

Katolik Kilisesi · 111, 116 

Kavad · 829, 830, 836, 837 

Kavalalı Mehmet Ali · 124 

kavim gôçleri · 672 

kavim monografisi · 555 

Kavimler Gôçü · 75, 78, 79, 587, 659, 

662, 827, 853, 856, 879, 900 

Kavun · 256 

Kavurt Bey · 104 

Kaya Ġnal · 173 

Kaya Oymaları · 936 

kaya resimleri · 518, 527, 630, 653 

Kayar Türkleri · 230 

Kaydu · 295 

Kaygalık narı · 257 

Kaygusuz Abdal · 115 

KayHusrav · 309, 310 

Kayı aĢireti · 271, 273, 342, 417 

Kayı boyu · 59 

Kayı Boyu · 101 

Kayılar · 299 

kayısı · 256, 257 

Kaylar · 102 

kaysara · 798 

Kayser (Sezar) · 821 

Kayseri · 79, 82, 103, 107, 108, 130, 147, 

149, 153, 270, 453, 663 

Kaysıdu · 364 

Kayûmareta · 309 

Kayyum Nasırî · 128 

Kazak · 115, 118, 120, 121, 122, 125, 

126, 127, 130, 132, 135, 136, 137, 140, 141, 

144, 149, 152, 157, 179, 206, 229, 231, 246, 

247, 248, 251, 257, 289, 304, 348, 356, 373, 

374, 390, 503, 504, 518, 542, 544, 594, 595, 
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596, 626, 627, 628, 629, 631, 651, 655, 705, 

743, 764, 766, 776, 934 

Kazak AlaĢ Orda Partisi · 152 

Kazak bozkırları · 628 

Kazak direniĢi · 126 

Kazak Ġmparatorluğu · 115, 118 

Kazak Küçük Cüz · 122 

Kazak Küçük Cüz Hanlığı · 125 

Kazak Millî Hükûmeti · 137 

Kazak Orta Cüz · 121, 122 

Kazak Orta Cüz Hanlığı · 125 

Kazak Otonom Sovyet Sosyalist 

Cumhûriyeti · 140, 149 

Kazak Sovyet Sosyalist Cumhûriyeti · 

157 

Kazak Step Genel Valiliği · 127 

Kazak stepleri · 130 

Kazak Stepleri · 121 

Kazak Tugayı · 132 

Kazak Türkleri · 206, 229, 231 

Kazak Ulu Cüz · 122 

Kazak Ulu Cüz hanlığı · 126 

Kazakça · 206, 246, 399 

Kazakistan · 56, 57, 72, 76, 78, 82, 92, 

102, 127, 157, 177, 179, 180, 205, 206, 207, 

210, 211, 212, 213, 217, 220, 222, 223, 225, 

226, 229, 237, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 248, 250, 251, 252, 255, 259, 270, 

271, 280, 290, 291, 292, 293, 348, 351, 353, 

388, 390, 399, 414, 423, 425, 426, 428, 465, 

487, 488, 491, 492, 493, 494, 503, 519, 521, 

526, 528, 540, 541, 542, 544, 550, 551, 584, 

622, 628, 629, 630, 631, 644, 653, 658, 659, 

666, 668, 669, 678, 679, 706, 709, 743, 766, 

776, 781, 782, 801, 880, 934 

Kazakistan Cumhuriyeti Arkeoloji 

Enstitüsü · 781 

Kazaklar · 120, 121, 123, 125, 133, 135, 

152, 166, 172, 223, 229, 246, 247, 248, 255, 

257, 278, 279, 540, 541, 542, 623, 625, 678 

Kazan · 135, 136, 137, 138, 156, 226, 

356 

Kazan hanlığı · 114, 117 

Kazan Hanlığı · 90, 112, 113, 117, 269 

Kazan kenti · 113 

Kazan Kulpları · 720 

Kazan Millî ġurası · 135 

Kazan Muhbiri · 132 

Kazan Sulu · 375 

Kazan Ģehri · 113, 121, 123, 180, 507 

Kazan ġehri · 105 

Kazan Tatarları · 132, 343, 356 

Kazan Türkleri · 117 

Kazan �niversitesi · 124 

Kazanca · 381, 382 
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K�zım (Dirik) · 151 

K�zım (�zalp) · 145 

Kazım Karabekir · 129, 148 

Kazım Karabekir PaĢa · 147 

K�zî AbdurreĢit Ġbrahim · 135 

Kazmak · 252 

Keban Barajı · 441 

kedüt · 504 

Kefe · 114 

Kelerme · 526 

Kelermes · 531, 532, 934 

Keleti Szemle · 378, 381, 386, 387, 423, 

788, 940 

Kelfler · 502 

Kellog Mîs�kı ve Paktı · 153 

Kelteminar Kültürü · 72 

Keltler · 79, 410, 502, 515, 591, 601, 

639, 879 

Keluren · 277 

Kem (Yenisey) ırmağı · 498 

Kem bôlgesi · 494 

Kem ırmağı · 501, 514 

Kem nehri · 293 

Kem vadisi · 499 

Kemal Arıkan · 173 

Kemal Demirer · 173 

Kemal Karpat · 56 

Kemal PaĢaz�de · 290 

Kemalist reformlar · 146 

Kemalizm · 166 

KemalpaĢaz�de · 62, 67, 70 

Kemari · 296, 297, 298, 301 

Kem�ri · 300 

Kemer · 454, 546, 721 

Kemerova Bôlgesi · 225 

Kemerovo · 523, 524, 532, 552, 724, 

725, 727, 728, 936 

Kemerovo Devlet �niversitesi · 724, 936 

kemik oymaları · 483 

Kem-kenciyut · 277 

Kenan Evren · 172, 174 

Kenan �ner · 164 

Kencine · 509 

Kencineler · 847 

Kenesarı Kasımov · 126 

kenevir · 247 

Keðgeres-Kaðglı boyları · 507 

Kengü Tarban · 92 

Kengüy · 615 
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Kengüyler · 615 

Kenkol · 548, 550, 552, 796 

Kenkol mezarlığı · 548 

Kenkol-tipi yerleĢmeler · 550 

Ken-kuan · 497 

Kennedy · 167 

Kentkol · 550 

Kentum · 330 

Kenya · 185 

kepenek · 294 

Kepler · 119 

keramik iĢçiliği · 669 

Kerbel� · 117 

Kerch · 934 

Kerç (Bosporos) kalesi · 85 

Kerç Boğazı · 602 

kerekü · 294, 496, 517 

Kerenski · 136 

Kerensky Hükumeti · 136 

kerges · 513 

Kerha · 438 

Kerîğeres boy adları · 506 

Kerim Berdi · 112 

Keriya · 665 

Kerkük · 170, 399, 414, 417, 438, 439, 

444, 445 

Kerküklü Fettah · 147 

Kermucin · 278 

Kerulen Nehri · 92 

Kerülen · 73 

Ke-shih · 835 

KeĢ · 431, 790, 791, 805, 835, 839, 842 

KeĢfü‟z-Zünûn an es�mi‟il-Kütübi ve‟l-

Fünûn · 120 

keĢif · 333, 344, 440, 443, 457, 518, 519, 

679, 683, 781 

KeĢiĢ Piérre · 105 

KeĢmir · 76, 126, 166, 277, 612, 773, 

794, 796, 809, 815, 816, 818, 820, 821, 840, 

846, 847 

keten · 257, 513, 599, 874 

kethüda · 68 

Ketmen-tübe · 801 

Kette-Korgan · 791 

Keyler devri · 496 

Keyümers · 296, 298, 299 

Keza v. Hammer · 308 

KGB · 157, 160 

Khabdullina · 550 

Khalkha · 676 
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khalkos · 441 

kharisma · 859, 890, 894 

kharizma · 375 

Kharosthî · 789, 790, 792, 799 

Kharosthi alfabesi · 803 

Kharosthî Alfabesi · 798 

Kharosthi yazısı · 792 

Kharosthice · 792, 795, 797, 798, 810 

Kharosthîce · 790 

Kharosthice Panjtar · 792 

Khingan dağları · 350, 358 

Khoklach-Novocherkassk · 934 

Kholiatai · 847 

Khoreneli Moses · 358 

Khrushchev · 164 

Khudyakov · 547, 551, 552 

Khusana · 789, 790 

Kıbçak · 278 

Kıbrıs · 118, 128, 134, 144, 148, 154, 

158, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 170, 

171, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 

182, 183, 184, 187, 205, 236, 238, 270, 271, 

276, 399, 414, 417, 451, 820 

Kıbrıs adası · 128 

Kıbrıs BarıĢ Harekatı · 163, 170 

Kıbrıs BarıĢ Harek�tı · 170 

Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi · 160 

Kıbrıs Rum kesimi · 181 

Kıbrıs Türkleri · 176, 183, 236 

Kıl-barak · 295 

Kılıç Ali · 148 

Kılıç Arslan · 104, 105, 106, 107, 108, 

109, 110, 624 

Kılıçkaya kôyü · 177 

Kılıçlı Cordon · 137 

kımız · 364, 373, 374, 585, 623, 730, 787 

Kımız · 599 

Kınalız�de · 63, 70 

kıngırak · 293 

Kınık · 101 

Kıpçak · 358, 411, 506.Bakın  

Kıpçaklar.Bakın  Kıpçaklar.Bakın  

Kıpçaklar.Bakın  Kıpçaklar.Bakın  

Kıpçaklar.Bakın  Kıpçaklar 

Kıpçak bozkırları · 388 

Kıpçak devleti · 375 

Kıpçak Hanlığı · 99 

Kıpçak Türkleri · 586 

Kıpçakça · 394 

Kıpçaklar · 76, 90, 99, 101, 102, 125, 

268, 277, 296, 297, 361, 374, 394, 497, 500, 

506, 515, 659 
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KırdaĢça · 209 

Kırgız · 60, 92, 99, 100, 132, 135, 140, 

144, 149, 150, 153, 154, 157, 220, 229, 231, 

242, 251, 252, 257, 268, 277, 293, 294, 305, 

341, 353, 356, 358, 370, 371, 374, 378, 380, 

411, 417, 458, 494, 498, 501, 514, 515, 551, 

594, 595, 651, 655, 656, 673, 705, 706, 786 

Kırgız (Kazak) Otonom Sovyet Sosyalist 

Cumhûriyetleri · 144 

Kırgız Boyları · 497 

Kırgız bozkırları · 353, 417 

Kırgız Bozkırları · 242 

Kırgız Cumhuriyeti · 252 

Kırgız diyarları · 277 

Kırgız mezarları · 501 

Kırgız Otonom Sovyet Sosyalist 

Cumhûriyeti · 149, 150 

Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhûriyeti · 157 

Kırgız Türkleri · 229, 231, 294, 501 

Kırgız(Kik-k‟un) · 697 

Kırgız-Altay dağları · 251 

Kırgızca · 348, 355, 381, 382, 383, 399, 

458, 787 

Kırgızistan · 157, 179, 180, 205, 206, 

207, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 

222, 225, 237, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 

248, 251, 252, 253, 255, 270, 271, 290, 291, 

292, 388, 400, 414, 423, 479, 486, 547, 551, 

678 

Kırgızistan Sovyet Cumhuriyeti · 157 

Kırgızlar · 83, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 

102, 106, 153, 154, 172, 206, 251, 257, 268, 

278, 279, 282, 293, 304, 362, 364, 366, 367, 

370, 373, 374, 497, 498, 503, 509, 512, 513, 

514, 516, 541, 542, 607, 623, 655, 656, 678, 

681, 682, 740, 887, 888, 897 

Kır-han · 298 

Kırıkkale · 164 

Kırım · 57, 59, 73, 85, 107, 112, 114, 

115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

124, 126, 127, 129, 132, 135, 136, 137, 141, 

142, 156, 159, 160, 179, 225, 226, 227, 267, 

269, 273, 281, 356, 367, 386, 399, 411, 414, 

417, 425, 427, 429, 547, 593, 598, 602, 603, 

625, 626, 637, 832, 879, 880, 881, 884, 933 

Kırım Devlet �niversitesi · 179 

Kırım Halk Cumhuriyeti · 137 

Kırım Hanlığı · 113, 114, 123, 269 

Kırım Muhtar Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti · 141, 160 

Kırım Oblastı · 160 

Kırım SavaĢı · 126, 127 

Kırım Tatar Hanlığı · 115 

Kırım Tatar Milli Kurultayı · 137 

Kırım Tatar �zerk Cumhuriyeti · 226 

Kırım Tatarca · 399 

Kırım Tatarcası · 399 

Kırım Tatarı · 132, 225 
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Kırım Tatarları · 114, 118, 135, 160, 226, 

603 

Kırım Türkleri · 160, 226 

Kırım yarımadası · 879, 880 

Kırım Yarımadası · 113, 367 

Kırımca · 356, 382 

Kırımçak dili · 226 

Kırımçak Türkleri · 225 

Kırımçaklar · 225, 226, 227 

Kırımgerey · 122, 123 

Kırımgerey (Deli Han) · 122 

Kırkızlar · 278 

Kır-kızlar · 297 

Kırkun · 497 

Kırmanca · 209 

Kırmızı Ti‟ler · 469 

Kırmızı Tiler · 469 

KırĢehir · 147 

Kırzıoğlu · 581, 594, 621, 625 

KıĢlak · 288, 297 

Kıtaların Kayması Teorisi · 135 

kıtasal buzullar · 479 

Kıtaylar · 102, 345, 560, 569 

Kıyafet Kanunu · 157 

Kızık · 101 

Kızıl Adir · 721, 933, 937, 939 

kızıl geyik · 492 

Kızıl KaĢlar · 751 

Kızıl Kaya · 722, 935 

Kızıl Kum çôlü · 93 

Kızıl Ordu · 136, 137, 138, 139, 141, 178 

Kızıl Ordusu · 138 

Kızılarvat kasabası · 252 

KızılbaĢ · 66 

Kızıldeniz · 272, 436, 774 

Kızılderililer · 422 

Kızılderilileri · 421 

Kızılırmak · 439, 444, 589, 590, 607 

Kızılkum çôlü · 246, 248, 249, 342, 664 

Kızılkum �ôlü · 245, 480 

Kızıllar · 140 

Kızılorda · 247, 482 

Kızıl-Rabat · 801 

Kızılsu-Kırgız · 255 

Kız-kulesi · 301 

Kibek Han · 112 

Kiçik-Tağ · 298 

Kidan kalıntıları · 549 
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Kidara-KuĢanlar · 832 

Kidarit‟ler · 790 

Kidarita h�nedanı · 78 

KieKiaSe · 154 

Kie-li · 88 

Kiepert · 581, 594, 621, 625, 643, 646 

Kiev · 248 

Kiia Nehri · 724 

Kil kaplar · 780 

Kili · 114, 355 

Kilikya · 104, 607, 856 

Kimal · 296, 297 

Kimal/Kimak · 297 

Kimek Hakanlığı · 268 

Kimekler · 100, 101, 376 

Kimmer · 367, 429, 446, 447, 577, 587, 

588, 589, 597, 598, 602, 603, 604, 605, 606, 

607, 879 
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Kimmer boyları · 602, 604, 605, 606 

Kimmer devleti · 604 
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Kimmerike · 602 

Kimmerikum · 602 
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577, 579, 580, 588, 589, 593, 594, 595, 596, 

597, 598, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 625, 

627, 632, 637, 642, 657 

Kimsesizlerin Halkı · 484 

Kin-fu devleti · 509 

King hanedanı · 133 

King hanedanlığı · 120 

Kingan/Kadırgan · 417 

kingırak · 653 

Kinler · 73 

Kin-man · 500, 509, 516 

Kin-man kavmi · 293 

Kiok · 784 

Ki-ok · 74, 703, 704, 767 

Kionit · 790, 831, 832, 833, 834 

Kionit/Hyon · 835 

Kionit/Hyonları · 832 

Kionit-Hua konfederasyonu · 834 

Kionitler · 831, 832 

Kionitleri Toharlar · 831 

Kir · 611, 612, 613, 618, 629 

kiraz · 257, 385 
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kireç hamuru · 548 

Kireyit · 277, 278 

Kireyitler · 277 

Kiril alfabesi · 158, 165, 400 

Kiril Alfabesi · 150, 169 

Kiril harfleri · 400, 401 

Kirkor Levonyan · 174 

Kirman · 103, 123, 269, 296, 370 

Kirman Selçuklu Devleti · 103 

Kirman Selçukluları · 269 

Kirtse · 797 

Kirus · 590 

Kiselev · 293, 495, 498, 499, 500, 501, 

502, 514, 515, 516, 519, 523, 524 

Kispek · 933 

Kisra AnuĢirvan · 840 

Kisujszall�s bôlgesi · 541 

KiĢ · 331, 415, 436 

KiĢpek · 880 

Kitab-ı Bahriye · 116, 276 

Kitab-ı M�lü‟l-Hind · 103 

Kitab-i Mustatab · 62 

Kitan · 91 

Kitan/Kıtay · 739 

Kitanlar · 102, 105, 474, 476, 655 

Kitolo · 817 

kitunnu · 455 

Kiyef · 656, 659, 889 

Kiyef Knezliği · 656, 659 

Kiyef Ģehri · 656 

Kiyev · 100, 102, 107, 136 

Kiyev Knezliği · 102 

Kiyok · 784 

Kizzuvatna Krallığı · 439 

Kizzuwatna · 444, 449 

KKTC · 175, 176, 179, 180, 187, 238 

Klan eksogamisi · 330 

Klapproth · 351 

Klaproth · 378, 417, 593, 786, 915 

Klasik Dônem · 70 

Klavdi Ptolemey · 921, 926, 927 

Klazomenai lahdi · 607 

Klerides · 171, 180, 187 

Klyashtorniy · 721, 727 

KlyaĢtornıy · 281, 307, 506, 515, 516 

KlyaĢtornıy Kangar · 506 

Knez Svyatoslov · 89 

Knudtzon · 432 
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Knüpfteppich · 370 

kobuz · 365, 366 

Kobyokovo · 780 

kobys · 366 

Kocaeli · 151 

Kocatepe · 142 

Koçaryan · 184, 185 

Koçi Bey · 62, 68, 70 

Koço · 301, 422, 500 

Kod�ly · 366 

Koil (Aligarh) · 815 

Kokel · 723, 727, 728, 931, 933, 936 

Kokkum · 796 

Koksa · 500 

Kolağası (Kıdemli YüzbaĢı) · 132 

kolçak · 501, 509 

Kolkhis bôlgesi · 607 

Kollautz · 506, 514, 515, 516 

Koloni �ağı · 454, 455 

Komançe · 343 

Komed Saka halkı · 614 

Komedler · 615 

Kominform · 162 

Komsomolsk bôlgesi · 401 

Komünist Manifesto · 126 

Komünizm · 137 

Konar-gôçer kavimler · 782, 783 

konar-gôçerlilik · 690 

Kondofar · 614 

Kondom · 356 

Konfiçyüs · 760 

Konfüçyanist Felsefe Okulu · 689 

Konfüçyanistler · 555, 737 

Konfüçyanizm · 737 

Konfüçyus · 730, 735, 737 

Konfüçyüs · 467, 569, 715 

konglomera · 375 

Kongrat Hanedanı · 140 

Kongrat Hanedanlığı · 123 

Kongrat Sül�lesi · 124 

Konovalov · 547, 552, 931, 939, 941 

Konow · 795, 797, 798, 799, 802, 807, 

808, 809, 810, 826 

Konqi Darya Nehri · 549 

Konrad · 105, 162 

Konrad Adenauer · 162 

Konstantin 

Yunan kralı · 142 
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Konstantin �ernenko · 176 

Konstantinopolis · 64, 66, 276, 837 

Konstantiolas · 900 

Konya · 82, 103, 104, 107, 108, 114, 

130, 148, 169, 172, 269, 288, 370, 440, 449, 

450, 589, 593, 595, 604, 661, 812 

Kopernik · 117 

Kopet dağı · 242 

Kopet Dağı · 403, 486 

Kopet dağları · 252 

Kopevo · 521 

Kophenag · 173 

Koppers · 316, 326, 332, 333, 334, 351, 

352, 368, 420, 662, 663, 819 

KopĢakasa · 803 

Korçin · 381 

korday (kuğu) · 512 

Kore · 57, 74, 101, 111, 163, 164, 250, 

335, 466, 535, 714 

Kore SavaĢı · 163, 164 

Korece · 394, 396, 787 

Korel Gôymen · 174 

Koreliler · 211, 379, 380, 563, 669 

Korı · 278 

Korıkan · 278 

Korila · 255 

Korkunç Ġvan IV. · 117 

Kornilov darbesi · 136 

Koron · 115 

Kortepeter · 64 

Koryaklar · 393 

Kos kurgan · 488 

Kosano · 790 

Koshanos · 821 

kosmik dağ menkıbesi · 503 

kosmoloji · 495 

kosmolojik sistem · 495 

Kosogol · 721, 933 

Kosogol hazinesi · 721 

Kosova · 67, 111, 172, 177, 178, 186, 

232, 272, 285 

Kosova Meydan SavaĢı · 272 

Kossogol gôlü · 323 

Kostolaç · 904 

KoĢa �aydam gôlü · 338 

koton tunika · 434 

Kourt Doulo sülalesi · 89 

Kousenon · 790 

Koussenon · 790 

Koybal · 356 
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koyun · 58, 72, 91, 177, 245, 247, 248, 

259, 287, 291, 300, 323, 326, 361, 364, 370, 

372, 373, 374, 437, 479, 483, 490, 499, 513, 

515, 516, 520, 534, 536, 563, 616, 630, 644, 

652, 653, 678, 697, 712, 753, 835, 846, 848, 

859, 887, 911, 931, 933 

Kozak ihtilali · 120 

Kozhomberdiev · 547, 552 

Kozlof · 367 

kôçürme oçok · 503, 509 

Kôgmen (gôk rengi) · 359 

Kôgmen dağı · 498 

Kôgmen dağları · 92, 94, 498, 500, 502, 

514 

Kôgmen Dağları · 293, 508 

Kôgmen dağları (Tannu-ula) · 92 

Kôgmen-yıĢ · 498 

Kôğmen dağları · 501 

Kôğmen Dağları · 57 

Kôk bôri · 359 

Kôk Han · 298 

Kôk Sagun · 376 

Kôk Türk Ġmparatorluğu · 681 

Kôk Türkler · 512 

Kôkel · 723, 725 

Kôkel (Siinchyurek) kültürü · 723 

Kôkel Mezarlığı · 723 

Kôke-navur · 277 

KôkĢibagan · 58 

Kôk-Tigin · 501 

Kôktürk · 338 

Kôk-Türk (Gôktürk) harfleri · 494 

Kôk-Türk devri kit�beleri · 499 

Kôk-Türk fonogramları · 495 

Kôk-Türk harfleri · 504 

Kôk-Türk Kagan · 495, 499, 502, 503, 

516 

Kôk-Türk kit�beleri · 497, 498, 506 

Kôk-Türk mezarları · 500 

Kôk-Türk yazıları · 500 

Kôk-Türkler · 498, 500, 502, 505, 513 

Kôk-Türük · 410, 411 

Kôkunur gôlü · 667 

Kôl Ġrkin · 376 

Kôl Tigin · 56, 788 

Kôl Tigin Yazıtı · 623 

kôlelik · 127, 190, 191, 339, 340, 456, 

705, 738, 837, 863 

Kôlemen/Memlük Devleti · 287 

Kôlemenler · 343 

Kôl-tigin · 284 
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kômür · 167, 223, 247, 249, 252, 257, 

259, 381, 483, 491 

Kôpek Jung · 468 

Kôpet dağları · 480 

Kôprülü Kütüphanesi. · 120 

Kôprülü Mehmed · 68, 69 

kôpzevcelilik · 340, 343 

Kôrfez bôlgesi · 415 

Kôrfez SavaĢı · 179 

Kôrla armutu · 257 

Kôroğlu · 115, 581 

Kôrôs ırmağı · 881, 884 

KôrôĢ nehri · 906 

Kôsem Sultan · 120 

Kôstemi · 278 

Kôstence · 901 

Kôy Enstitüleri · 159 

kôy kültürü · 329, 436, 437, 440 

Kôyen · 277 

Kôzlemények · 381, 917, 918 

Krajina Sırpları · 179 

Kral Alexander · 138 

Kral Ġdris · 169 

kral mezarları · 367, 453, 645 

Kral Mu · 712 

kral Sargon · 438, 588 

Kralî · 579, 599, 637, 638, 640, 642, 644, 

646 

Kralî Sarmatlar · 637, 640, 642, 644 

Kraliçe Victoria · 128 

Kraliyet Derneği · 120 

Krasnodar · 223 

Krasnoiyarsk · 930 

Krasnolarsk Müzesi · 721 

Krasnovods · 128 

Kremnes · 579, 593 

Kretschmer · 333, 580, 593, 594, 621, 

625, 643, 646 

Kril alfabesi · 159 

kriptografi (gizli yazı) · 495 

Kristof Kolomb · 115 

Kroeber · 418 

Kroisos · 590 

krom · 159, 257 

Kroraina · 717 

Krosnovodsk kôrfezi · 834 

Kroukas · 428 

Krurona Devleti · 665, 670 

KruĢçev · 160 
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Ksatrapa Vespasi · 824 

Ksatrapas · 824 

Ksenophon · 576, 580, 593 

Kserks · 427, 612, 613 

Ksirov · 802, 803 

KĢatrap devleti · 614 

Ktesi · 611, 612 

Ktonik kadın Tanrı · 328 

KU ağacı · 443 

Ku ts‟ang · 761 

Kuadlar · 79, 81 

kuan-shih · 734 

kuantum kuramı · 131 

Kuan-Van · 785 

Kuba Hanlığı · 122 

Kubad · 837, 923 

Kuban · 73, 82, 318, 358, 367, 429, 598, 

600, 641, 645, 655 

Kuban ırmağı · 85, 358 

Kuban kültürü · 318 

Kuban nehri · 528 

Kuban nehri · 225 

Kuban Nehri · 933 

Kuban türbesi · 527 

Kubarev · 551, 552, 553 

kubbeli otag · 501, 511 

Kucarat · 614 

Kucarlar · 614 

Kuci · 488 

kucula · 817 

Kuczynski · 373 

Kuça · 80, 82, 472, 704, 770, 777, 783, 

785, 790, 791, 797, 805, 808 

Kuça bôlgesi · 791 

Kuça dili · 791 

Kuçan imparatorluğu · 76, 77 

Kuçan Krallığı · 77 

Kuçanlar · 74, 77 

Kuçarakbademi · 257 

Kudbeddin Muhammed · 105 

Kudirge mezarları · 500 

Kudur-Nahunte · 439 

Kudüs · 73, 76, 79, 105, 107, 172 

Kuei-çu · 91, 93 

kuei-shuang · 790 

Kuei-shuang · 789, 790, 791, 792, 799, 

804, 805 

Kuei-shuang hsi-houluğu · 792 

Kuei-shuang wang · 791 
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Kuei-shuang wang(KuĢana kralı) · 792 

Kuei-shui · 767, 768, 771, 773, 774 

Kuenkir (Kangar) bôlgesi · 425 

Kufe · 90 

Kûfe · 96 

Kuhram · 815 

Kui-fang · 467 

Kui-Fanglılar · 467 

Kuisan/Küsen · 791 

kujula · 794, 795, 797, 803 

Kujula · 76, 789, 790, 792, 794, 795, 797, 

798, 802, 803, 806, 807, 808, 811, 812, 814, 

821, 825 

Kujula Kadphises · 76, 789, 790, 792, 

794, 797, 802, 803, 806, 807, 808, 811, 814, 

821, 823, 825 

Kuku-nor havalisi · 87 

Kul Oba · 581 

kul sistemi · 62, 67, 70 

Kul sistemi · 67 

Kulan Arslan (Davud) · 105 

Kulayka · 933 

Kulbulak · 488, 489, 491, 492 

Kulbulak katlaĢımı · 491 

Kuldara · 486, 492, 493 

Kuleli Askeri Lisesi · 184 

Kulikova SavaĢı · 111 

Kulp bôlgesi · 529 

Kum Yığınları · 473 

Kuma nehri · 225 

Kuma Nehri · 923 

Kuman · 356.Bakın  Kumanlar.Bakın  

Kumanlar 

Kuman (Kıpçak) Türkleri · 656 

Kuman Türkleri · 656 

Kumandı · 356, 382 

Kumanlar · 58, 76, 84, 99, 101, 103, 104, 

105, 268, 312, 353, 356, 364, 372, 375, 424, 

425, 429, 541, 542, 585, 624, 656, 659, 828 

Kumarbi Efsanesi · 444 

Kumıklar · 425, 429 

KumiĢ dağı · 612 

Kumuk · 223, 227, 356 

Kumuk Türkleri · 223 

Kumukça · 381, 399 

Kumuklar · 424, 766 

Kumul (Hami) · 154, 255 

kun · 340, 416, 787 

Kun · 196 

Kun lun · 667, 670 

Kun Lun sıradağları · 390 
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Kun-bak · 787 

Kun-bi · 787 

Kunçzı · 295 

Kundak · 356 

Kunduz · 834, 839, 840, 846 

Kung Ango · 667 

Kungay · 801 

Kunges maskesi · 549 

Kunges nehri · 549 

Kung-fang · 467 

Kungur · 429, 430 

Kunlar · 102 

Kunlar çağı · 197 

Kunlun Hanlığı · 667 

Kun-mi · 784, 785, 786 

Kun-mi An-li-mi · 785 

Kun-mi-ler · 785 

Kun-mo · 741, 784, 786 

Kun-mo (Kun-mi) · 784 

Kunqiaohe Nehri · 549 

Kunti-MuĢ · 801 

Kunuri SavaĢı · 163 

Kuo Ch‟in-lun · 730 

Kura Havzası · 603 

Kurama-Karamezar · 801 

kurban �yînleri · 513 

Kurdak · 356 

Kurgak · 801 

kurgan · 367 

Kurgan · 586, 598, 616, 620, 624, 626, 

631, 722, 723, 724, 725, 801, 809 

kurgan (tepe) · 361 

Kurganlar · 598, 709 

kurganlar (mezarlar) · 630 

Kurıkan · 180, 509 

Kuridachos · 867 

Kuriller · 393 

Kurs Yavkuy · 296 

Kursiy Ruf · 765 

kurĢun · 247, 257 

kurt · 86, 87, 92, 245, 293, 296, 301, 305, 

341, 342, 343, 368, 418, 419, 420, 421, 447, 

466, 495, 498, 499, 502, 503, 505, 509, 511, 

512, 515, 516, 517, 518, 551, 601, 653, 707, 

722, 779, 786, 896 

kurt baĢlı sancak · 92 

Kurt Bitte · 603 

Kurt Bittel · 604 

Kurtuba · 99 

KurtuluĢ mecmuası · 157 
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KurtuluĢ SavaĢı · 134, 139, 162, 167, 

200 

Kuru Deniz · 765 

Kurug Tag dağları · 549 

Kurukan · 411 

Kuruyan gôlü · 481 

Kusan · 428, 431, 665 

Kusan (KuĢan) · 428 

Kusan etnonimi · 428 

Kus�na · 789, 790, 806, 811, 812, 813 

Kus�na-putro (KuĢana-oğlu) · 789 

Kus�nasa · 790 

Kus�nasena · 799 

Kusanlar · 428 

Ku-shih · 767 

Kusitum · 455 

kusitum elbiseleri · 455 

kusitum kumaĢları · 455 

Kussara · 455 

Kustanay · 247 

Kusulaka · 797 

Kusura · 441 

KuĢa · 790, 792, 805, 806 

KuĢan · 76, 77, 78, 428, 430, 431, 614, 

615, 632, 703, 742, 748, 789, 790, 791, 792, 

793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 802, 803, 

805, 806, 807, 808, 809, 810, 813, 814, 817, 

820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 832, 834, 

841, 844 

KuĢan Devleti · 76, 809, 821, 822, 823, 

824, 825 

KuĢan hanedanı · 824 

KuĢan imparatorluğu · 77 

KuĢan Ġmparatorluğu · 76, 431, 748, 793, 

802, 824 

KuĢan meliki · 790 

KûĢan Ģehri · 302 

KuĢan tahtı · 76 

KuĢana · 428, 789, 792, 796, 806 

KuĢanaputro · 792 

KuĢank · 791 

KuĢanlar · 82, 428, 430, 431, 669, 742, 

789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 797, 798, 

799, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 810, 

814, 815, 816, 817, 818, 820, 821, 822, 823, 

824, 825, 826, 830, 832, 833 

KuĢanlar Devleti · 82, 809 

KuĢ�nĢ�h · 790, 791, 805 

KuĢ�nĢ�h�nĢ�h · 790, 805 

KuĢanĢahlar · 790, 821 

KuĢanĢahr · 790, 805 

KuĢaura · 442 

KuĢmihan · 833, 836 



  1655 

KuĢtasp · 611, 612 

Kutadgu Bilig · 56, 70, 103, 243, 282, 

300, 314, 375 

Kutadgu-Bilig · 362 

kutalmıĢoğlu Süleyman Ģah · 104 

Kutanum · 455 

Kutanum kumaĢı · 455 

kutaz · 511, 517 

Kutbiler · 268, 848 

Kuteybe · 94, 95, 389, 791, 830, 845, 

846 

Kuteybe b. Müslim · 94, 845, 846 

Kuteybe bin Müslim · 94, 389, 791 

Kuti · 425 

kutlu dağ · 503, 504, 510, 513, 517 

kutlu dağ efs�nesi · 503 

kutlu yıĢ (ormanlı dağ) geleneği · 512 

Kutlug (Ku-to-lu) · 91 

Kutlug Bilge Kül · 98 

Kutlug Bilge Kül kagan · 98 

Kutlug Kağan · 91 

Kutluğ Bilge Kül Kağan · 243 

Kutluk Bilge · 96 

Kutsal Emanetler · 116 

kutsal geyik · 520 

kutsal kitaplar · 416 

Ku-tsang · 759 

Kutsettin Aybeg · 848 

Kuturbulak · 488 

Kuturgurlar · 655 

Kuun · 313, 581, 583, 594, 626, 915 

kuvartz · 257 

Kuvaterner · 244, 479 

Kuvaterner Dônemi · 485 

Kuveyt · 177, 178, 179, 207 

Kuytun · 255 

kuyumculuk · 369, 422, 780 

Kuzey Altay diyalektleri · 399 

Kuzey Amerika · 119, 245, 421 

Kuzey Atlantik Paktı (NATO) · 162 

Kuzey Atlantik Sıcak Su Akıntısı · 478 

Kuzey Baktriya · 548 

Kuzey Buz Denizi · 243, 343, 414, 481 

Kuzey Buzul Kıtası · 479 

Kuzey �in Hunları · 697 

Kuzey Denizi · 82, 767, 856 

Kuzey Eurasia · 293, 294, 350 

Kuzey Germen Federasyonu · 127 

Kuzey Hun Devleti · 76, 705, 706, 753 



  1656 

Kuzey Hunları · 76, 705, 745 

Kuzey Junglar · 469 

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti · 125 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti · 175, 

205, 238, 270 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhûriyeti · 174 

Kuzey Kore · 162, 163 

Kuzey Leang Devleti · 79 

Kuzey Li-ang (Pei-Liang) kırallığı · 80 

Kuzey Liang Devleti · 706, 759, 760, 761 

Kuzey Liang Hun Devleti · 267 

Kuzey Liang kırallığı · 77 

Kuzey Li-ang kırallığı · 77 

Kuzey Moğolya · 674 

Kuzey Okyanusu · 431 

Kuzey Osetya · 123, 141, 223, 225 

Kuzey Osetya �zerk Cumhuriyeti · 225 

Kuzey Qi hanedanlığı · 560, 561 

Kuzey Sibirya · 225, 336, 492 

Kuzey Tagisken · 548 

Kuzey Tibet · 400 

Kuzey veya Batı Weileri · 83 

Kuzey-Liang Hun devleti · 80 

Kuzey-Nomad kültürü · 367 

Kuzulaa · 797 

Küan-tu · 787 

Küba · 166 

Küba Devrimi · 165 

kübek · 344 

kübik resimler · 133 

Küçük Asya · 65, 333, 424, 425, 580 

Küçük Ġnya · 521 

Küçük Kaynarca antlaĢması · 123 

Küçük Kaynarca AntlaĢması · 113 

Küçük Menderes · 439 

Küçük Orda/Küçük Cüz · 118 

Küçük Sa‟îd PaĢa · 129 

küçük sulama tarımı · 436 

Küçük Tekerlek tarikatı · 846 

Küçük Zap Suyu · 435 

Küçükçekmece · 183 

Küçüm Han · 118 

küdegü · 344 

Küerik · 356 

Kül Tegin · 92, 93, 94, 95 

Kül-Bilge Han · 100 

Kül-çor · 95, 96, 97, 98 

Kül-Erkin · 90, 100 



  1657 

Kül-Oba vazosu · 600 

Kül-Tegin · 96, 97 

Kültepe · 444, 453, 454, 455, 456 

Kültepe �ağı · 444 

Kültepe metinleri · 454 

Kültepe tabletleri · 455 

kültür morfolojisi · 351 

kültür tarihçileri · 651 

kültür tarihi · 86, 316, 317, 319, 324, 325, 

327, 328, 330, 333, 367, 537 

Kümülüoğulları · 67 

Kün · 101 

Kün Han · 297, 298 

Künbetler · 498 

Künçi nehri · 665, 667 

Kün-çin · 74, 703, 784 

Künes nehri vadisi · 726 

Kün-Han · 82 

Kür nehri · 82 

Kür Nehri · 922 

Kürdistan ĠĢçi Partisi · 172, 177 

Kür-han · 105, 278, 295, 298 

Kürk yolu · 683 

Kürlevüt · 278 

KürĢad · 88, 90 

KürĢad (Kie-Ģê) · 89 

Kürt �ğrenci Derneği · 173 

Kürtak · 295, 297, 298 

Kürtçe · 209, 210 

KüĢ�niyye · 791, 805 

Kütahya · 125, 142, 145, 269 

Kütahya Mukavelesi · 125 

Kütahya-EskiĢehir SavaĢları · 142 

kütüphane memurları · 473 

Küyük Han · 297 

Küz Han · 297 

küzeç · 509 

Küz-han · 278, 295 

KwĢnhĢtr · 790 

Kyaxares · 607 

Kyili · 745 

Kyklop Polyphemos · 607 

Kymmerioi · 602, 637 

Kymmerioi/Kymmerios · 602 

Kymmerios · 637 

Kyros · 576, 594 

L 

L Transoxiana · 337 



  1658 

L. A. Borovkova · 777 

L. Bazin · 281, 311, 312, 314, 315, 411, 

511 

L. K. Katona · 410 

L. N. Gumiliyev · 336 

L. N. Gumilyov · 924 

L. Rasonyi · 307, 411, 422, 646 

L. Walk · 319 

L.R. Kyzlasov · 551 

La Haye · 164 

L�dik Beyliği · 270 

LagaĢ · 415, 436, 443 

Laga-Turman · 829 

lahana · 257 

Lahey Adalet Divanı · 146 

lahit · 421, 422 

Lahor · 106, 815, 819, 820 

Lai Ji · 557 

laicus · 345 

Laiklik · 158 

Lajos Ligeti* · 672 

Lak · 223, 227 

Lakhnauti · 847, 848 

Lakhnauti Halacileri Beyliği · 848 

Lakhuti · 486 

Lala ġahin · 66 

Lale Devri · 122 

L�lliya · 846 

L�m�gan · 846 

l�maizm · 677 

L�maizm · 677 

L�maizm (Tibet Budizmi) · 257 

Lamassi · 454 

Lamberg-Karlovsky · 484 

L�mgan · 846 

Lamutça · 400 

Lan Shih (veya Ch‟ien Shih) · 822 

Lançu · 91 

Landsberger · 319, 333, 386, 409, 449, 

456, 458, 459, 593, 595 

Lankaz · 268 

Lansberger · 319, 458, 459 

Lan-shih · 768, 775 

Lanzhou · 752, 930 

Lao �e · 345 

Lao Wen Di · 560, 564 

Lao-çang · 74 

Laos · 235, 335 



  1659 

Lao-shang · 730, 734, 767, 773 

Laponlar · 351 

Larak · 442 

Larichev · 551, 552 

Larsa · 436, 438 

Larsa Sülalesi · 438 

L�szlñ R�sonyi · 350 

Latîfe Hanım · 149 

Latin alfabesi · 153, 159 

Latin Alfabesi · 165, 169 

Latince · 369, 451, 611 

L�tince · 382, 867, 900, 901 

Lattimore · 740, 749, 756 

Latviya · 137 

Laufer · 355, 385, 386, 581 

Lau-schang (Kiyok) · 784 

Lautgeschichte · 356 

Layard · 129 

Lazar Parpetsi · 790 

Lazca · 209 

Lazkiye · 414, 451 

Lebed · 356 

Lebedce · 381 

Lee Harvey Oswald · 167 

Lehçe-i Osmanîsi · 282 

Lehel · 361 

Lehistan · 65, 121 

Lektuni · 847 

Lena ırmağı · 342 

Lena Nehri · 119, 322, 342, 400, 587, 

625, 665 

lengüistik · 457, 795, 796, 798 

Lengüistik · 457, 458 

Lengyeltñti · 933 

Lenin · 131, 135, 136, 137, 139, 140, 146 

Leninakan bôlgesi · 603 

Leningrad · 60, 306, 307, 493, 519, 523, 

524, 532, 552, 626, 636, 666, 741, 748, 781, 

813, 814, 926, 927 

Leningrad (Sankt-Petersburg) · 666 

Leninsk · 247, 929, 933 

Leo I. · 81 

Leon Cahun · 414 

Léon Cahun · 157 

Leonardo da Vinci · 115 

Leonid B. Vishnyatsky · 486 

Leonid Brejnev · 166, 174 

Leonid S. Marsadolov · 526 

Leopold von Ranke · 63 



  1660 

Letonya · 187 

Leukoi Hunnoy · 828 

Lev Nikolayeviçen Gumiliyev · 338, 347 

Levant · 64, 65 

Levedia · 891 

Levikler · 102 

Levina · 939 

leviratus · 374, 762, 860, 890 

Levnî · 122 

Levon Ekmekçiyan · 174 

Levon Ter Petrosyan · 184 

Leyla Yeniay Kôseoğlu · 174 

Lezgi · 223, 227 

Lezgiler · 223, 353 

Lhasa · 675 

Li Bai Yao · 560, 561, 563 

Li Chun Feng · 557 

Li Guan-li · 745 

Li Hsün · 760 

Li Hu De Fen · 561 

Li K‟e-yung · 474 

Li Kuo-ch‟ang · 474 

Li Wenying · 549, 553 

Li Yan Shou · 563 

Li Yang Shou · 563, 564 

Li Yi Fu · 557 

Li Yüan · 87 

Liaka kuzulaka · 795 

Liang bôlgesi · 758 

Liang chou bôlgesi · 760 

Liang Devleti · 706, 759 

Liang hanedanlığı · 558, 559, 563 

Liang Kralı Huai · 731 

Liang Shi-tu · 87 

Liang Shu · 559, 563, 568, 572 

Liang Shu (Liang Tarihi) · 559 

Liang Tarihleri · 760 

Liang Wu Di · 558, 572 

Liangcheng · 710, 711, 718, 719 

Liangcheng Ġlçesi · 710 

Liang-chou Mu · 759 

Liang-çu · 92, 96 

Liao · 100, 101, 105, 477, 549, 558, 564, 

569, 570, 739, 752, 753, 754, 757, 771, 934 

Liao Dong Xian Beiler · 564 

Liao Dong Xian Beileri · 558 

Liao Hanedanı · 105 

Liao Shi (Liao Tarihi) · 570 



  1661 

Liao sül�lesi · 100 

Liaoning · 711 

Liaoning bôlgesi · 726 

Liaonong (Xichagou) · 721 

Libya · 163, 169, 176, 210, 211, 267, 

275, 414 

Lice ilçesi · 172 

Li-Chıh · 470 

Li-Chyn · 746 

Lid · 413, 416, 419 

Lid‟ler · 416 

Lidya · 319, 333, 416, 419, 439, 590, 

598, 603, 604, 606, 607, 612 

Lidya devleti · 607 

Lidya Devleti · 439 

Lidyalılar · 447, 590 

Lie Zhan · 565 

Lie Zhuan · 554, 555, 556, 557, 558, 559, 

560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 

569, 570, 571 

Lie Zhuanda Qiang boylar · 562 

Ligeti · 313, 314, 354, 356, 357, 381, 

385, 386, 387, 399, 417, 423, 662, 663, 707, 

708, 843 

Li-hsüan · 768, 774 

LihtenĢtayn · 235 

LihteĢtayn · 275 

Likler (Likya) · 416 

limaces · 488, 489 

Ling Hu De Fen · 557, 561, 563 

Ling-chih · 759 

Ling-çu · 92, 98 

Linguistique · 308 

Lingyuan · 711 

Lintay · 745 

Lintay Devleti · 745 

Liptak · 541, 542, 543 

LiranĢah · 925 

Lissoner · 420 

Liszt · 126 

lithos · 441 

Litvanya · 137, 187, 206, 223, 226, 395, 

399 

Litvinskiy · 617, 618, 619, 631, 671, 800, 

801, 802, 808, 809, 810 

Liu Jing · 715 

Liu Wu-Chou · 87 

Liu Xiang · 933 

Liu Xiu · 751 

Liu Xu · 565, 567 

Liu Yu · 558 



  1662 

Liu Yuan · 756, 938 

Liu Yüan · 77 

Liu-Pau · 368 

Liu-Yüan · 368 

LivĢits · 799, 809 

Li-wei · 472 

Lizbon · 181 

Lizbon Büyükelçiliği · 173, 175 

Lobnor ülkesi · 667, 669 

Lo-chiu · 759 

Loire taĢ kôprüsü · 910 

Lo-lan (Jo-jan) · 702 

LONCA · 455 

Londra · 120, 124, 126, 127, 128, 129, 

131, 141, 156, 164, 165, 167, 169, 173, 177, 

232, 407, 413, 423, 434, 456, 479, 493, 597, 

917, 918, 919, 920 

Londra AntlaĢması · 232 

Londra Konferansı (23 ġubat 1921). · 

141 

Londra Mukavelesi · 126 

Longcheng · 718, 752, 753 

Longmen · 712 

Longobardlar · 82 

longue durée · 61 

Lop gôlü · 256 

Lop Nor · 244, 770, 773 

Lopnor · 761 

Lord Curzon · 139, 143, 144 

Lord Salisbury · 129 

Los Angeles BaĢkonsolosluğu · 173 

Los Angeles BaĢkonsolosu · 170 

Loufan · 714, 933 

Louis Barthou · 156 

Louis Napolyon(III. Napolyon) · 126 

Louis Pasteur · 129 

Loulan · 549, 716, 717 

Lou-lan · 77, 514, 767, 770 

Lou-Lan Hun krallığı/devleti · 80 

Lou-lan kırallığı · 77 

Lo-yang · 473, 762, 838 

Lo-Yang · 82 

Loylan · 744, 745 

Loylancev · 745 

Lozan · 143 

Lozan AntlaĢması · 147, 270 

Lozan BarıĢ AntlaĢması · 144, 145 

Lozan Konferansı · 143 

Lozan Mu‟�hedesi · 144 

Lu boyu · 512 



  1663 

Lu Fang · 751 

Lu Ji · 557 

Lu Shui · 759 

Lu Shui ırmağı · 759 

Luders · 797 

Lu-fu · 93 

Lugal Kur · 442 

Lugal-zaggesi · 452 

Luhuzattia · 454 

Lui Bui · 634 

Luli · 713 

Lullubiler · 438 

Lully · 120 

Lulu · 425 

Lung Shan Kültürü · 464 

Lung Shang Kültürü · 464 

Lung-çu · 93 

Lung-his · 767, 770 

Lung-shan kültürü · 536 

Luoyang · 752, 756, 938 

Lupanailu · 442 

Lût halkı · 829 

Lutsk Karaimcesi · 381 

Luvit‟ler · 416 

Luwiler · 443, 444 

Lü Hou · 715, 718 

Lü Kuang · 759, 762 

Lü Li · 557 

Lü Li Zhi · 558 

Lü Yan · 759 

Lübbüt Tevarih · 299 

Lübnan · 127, 140, 160, 161, 170, 175, 

176, 267, 269, 436 

Lüksemburg · 164, 165, 234, 235 

Lüleburgaz · 104, 905 

Lütfi Ali · 123 

lvanovskiy · 381 

Lyusho · 633, 636 

LyuĢo · 667 

M 

M. A. Castrén · 393 

M. A. Czaplicka · 332, 379 

M. Bartoli · 326 

M. Faraday · 125 

M. Goloğlu · 155 

M. H. Mannai-Ool · 526 

M. Ġ. Artamanov · 422 

M. J. Artamonow · 322 



  1664 

M. K. PaĢa · 143 

M. Kemal · 132, 135 

M. Kemal Palaoğlu · 174 

M. Palotino · 420 

M. S. Gryanzov · 529 

M. Taner Tarhan · 445, 449 

M. TANER TARHAN · 597 

M. Turan Beyazıt · 174 

M. Voronets · 56 

M.A. Czaplicka · 56 

M.A. Masson · 56 

M.A.Castrén · 56 

M.Ali Cinnah · 162 

M.E. Resul-Zade · 151 

M.S. Griaznov · 526 

Ma Xu · 555 

Ma Yuan · 751 

Maarif Vekilliği · 153 

Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi · 128 

mabet sosyalizmi · 437 

Mac Dowall · 796, 802, 804, 810, 811 

Macar · 457 

Macar antropologlar · 540 

Macar Etimoloji Lûgati · 382 

Macar Etimoloji Sôzlüğü · 356 

Macar halk müziği · 542 

Macar halkı · 542 

Macar halkları · 540, 541, 542 

Macar ovaları · 655 

Macar ovası · 854, 857, 862 

Macar Ovası · 782 

Macarca · 134, 355, 356, 357, 358, 363, 

365, 366, 372, 376, 379, 381, 382, 383, 385, 

394, 411, 583, 915 

Macar–Fin–Ugur dilleri · 342 

Macaristan · 64, 65, 78, 81, 84, 115, 116, 

127, 129, 134, 138, 139, 159, 164, 180, 267, 

272, 312, 314, 361, 366, 372, 402, 413, 416, 

528, 540, 541, 542, 543, 598, 606, 620, 625, 

638, 639, 640, 682, 782, 879, 880, 881, 883, 

891, 893, 903, 906, 930, 934, 935, 939 

Macaristan Halk Cumhuriyeti · 138 

Macaristan Ovası · 639 

Macarlar · 59, 76, 84, 89, 140, 312, 353, 

354, 360, 361, 363, 366, 369, 371, 372, 373, 

376, 386, 393, 541, 542, 585, 624, 676, 878, 

891, 893, 920, 937 

Macary Etimoloji Lûgati · 382 

Machiavelli · 66, 115 

Ma-chia-yao Kültürü · 464 

MacMillan Planı · 165 

Maçin · 282, 295, 297, 313 



  1665 

Maçin bin �in bin Yafes bin Nuh · 282 

Maden Devri · 199, 652 

madencilik · 252, 669, 709 

madeni pa · 430 

maderĢahi · 323, 324 

MaderĢahi · 326 

Madmud al-K�Ģgarî · 374 

Madran · 816 

Madrit · 172 

Madun · 112 

Madunennehr · 389 

Madyas · 589 

Madyes · 589, 605 

Maenchen-Helfen · 516, 707, 721, 727, 

728, 769, 805, 832, 841, 885, 916, 917, 918 

Maeotis · 878 

Magadan · 400 

Magellan · 116 

Magister Militum · 862 

Magister Officorum · 905 

Magnesia · 607 

mağaralar (üngür) · 287 

Mağribiler · 888 

Mahaban dağları · 268 

Mahabrata · 825 

mahajara · 823 

Mahajara · 821, 824, 825 

Mahaksatrapaslar · 824 

Maharaca · 829 

Maharaja Guduvhara · 797 

Maharajasa · 792, 795 

M�h�raj�sa dhramikasa Heliyakrayasa · 

792 

MaharaĢan · 77 

maharayasa GuĢanasa · 792 

Mahmud (Mahmutek) han · 113 

Mahmud al-K�Ģgarî · 357, 358, 365, 366, 

372, 373, 374, 376 

Mahmud KaĢgari · 467, 925 

Mahmut (Soydan) · 150 

Mahmut al-K�Ģgarî · 356 

Mahmut Esat Bozkurt · 149 

Mahmut ġevket PaĢa · 134 

Mahsum Korkmaz akademisi · 176 

Maiotis · 638 

Maiotlar · 643 

Makao · 117 

Makar burcu · 531 

Makarios · 162, 164, 165, 167, 170, 171 



  1666 

Makartet · 880, 881 

Makedonya · 132, 232, 233, 242, 399, 

414, 656, 820 

Makedonyalı Ġskender · 816 

Maklalu giysisi · 434 

Maksudgerey · 123 

Makuhum · 455 

Malaka · 115 

Malatya · 79, 103, 104, 145, 154, 269, 

440, 856 

Malay · 336 

Malaya · 143, 343, 672 

Malayken · 344 

Malazgirt · 103 

Malazgirt Meydan SavaĢı · 104, 243 

Malazgirt savaĢı · 602 

Malazgirt SavaĢı · 200, 656 

Malazgirt zaferi · 268, 269 

Malazgirt Zaferi · 443, 448, 661 

Malezya · 243, 259 

malısaki/malzaki · 798 

malik�ne · 70 

Maliye Bakanlığı · 154 

Malkar · 227 

Malta · 143, 178, 187 

Malva · 112, 815, 816, 817, 829 

Malva Sultanlığı · 112 

Mamay · 111 

Mamuk han · 115 

Manas · 153 

Manas destanı · 251 

Manas Destanı · 154, 607 

manastır · 677, 846 

Manastır Askeri Ġdadisi · 130, 131 

Manchu hanedanı · 133 

Mancu hanedanı · 675 

Mancuko · 672 

Mancurya · 672 

Mançu · 78, 120, 122, 127, 393, 394, 

395, 396, 400, 416, 457, 769 

Mançu devleti · 127 

Mançu Hanedanı · 120 

Mançu Ġmparatorluğu · 122, 769 

Mançu King Hanedanlığı · 120 

Mançuca · 380, 383, 400 

Mançular · 335, 348, 393, 476, 534 

Mançurya · 57, 76, 78, 85, 101, 120, 132, 

155, 255, 350, 400, 414, 417, 508, 536, 620, 

625, 652, 709, 713, 714, 715, 736, 739, 754, 

757, 782, 837 

Mançu-Tunguzca · 395, 396, 400 



  1667 

Mançu-Tunguzlar · 400 

Mandela · 167, 182 

m�nend · 413 

manganez · 257 

MangıĢlak · 101 

Mangıt Hanedanlığı · 122, 123 

Mangıt H�ned�nlığı · 140 

Mani · 681 

Maniakh · 84, 841 

Manichaeus · 365 

Manicilik · 338, 344 

Manicilik (Fr Manichéisme) · 338 

Manihaizm · 374 

Maniheizm · 58, 99, 681 

Manisa · 145, 151, 270 

Manlar · 735 

Manna-Hurama · 454 

Mannalar · 587, 588 

Mannay-ool · 495, 499, 515, 516 

Mannert · 581 

Mansiler · 430 

Mansur · 104, 766, 769 

Mansuraı · 848 

ManĢ denizi · 242 

ManĢ kıyıları · 82 

Manu Smrit · 825 

Manval · 848 

Mao · 156 

Mao Tse-tung · 171 

Mao Zedong · 131, 162, 171 

Mao Zedung · 157 

Mao-dun · 679, 680 

Maoqinggou · 711, 718, 934 

Maoqinggou Sitesi · 710 

Maotler · 602 

Mao-tun · 315, 495, 514, 690, 707, 729, 

730, 732, 740, 741, 744, 750, 751, 753, 767, 

819, 841, 893, 896 

Ma-otun/Mete · 305 

Mar Apas Katina · 921 

MaralbaĢı · 579 

MaraĢ · 130, 270, 454 

Marcellinus · 832, 855, 916, 919, 938 

Marcianopolis (Preslav) · 905 

Marco Polo · 375 

Marconi · 130 

Marcus Aurelius · 639 

Mardin · 105, 177, 268, 444, 451 

Mardin Artukluları · 268 



  1668 

MareĢal Allenby · 137 
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MederĢahi · 327 
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Mehmet NeĢrî · 413 
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Mengüçoğulları · 104 
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Mercidabık SavaĢı · 116 
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Meriç nehri · 104 
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Merv er-Rud · 836, 839 

Merv SavaĢı · 115 
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Metz · 870, 910 
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Meyer · 581, 594, 621, 625, 643, 646 
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Mezdek · 829, 830 
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Mezopotamya uygarlığı · 416 

Mezopotamyalılar · 380 

Mezopotomya · 403, 645 

Mezôség · 366 
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Mhadandanayaka · 824 

MHP · 181, 182 
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Mısır medeniyeti · 415 
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Mısır Türk Sultanlığı (Memlûkler) · 269 

Mısırlılar · 410, 435 
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Mi Shu Cheng · 559, 561 

Miass nehri · 431 
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Miçigin · 766 

Midas · 526, 604, 606 

Midilli adası · 269 

Midyalılar · 427 

migrasyon · 664 
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Mihail Kalinin · 144 

Mihail Romanof (Romanov) · 119 

Mihailkova · 725 

Mihailovka · 724, 725, 727 

Mihaloğulları · 67 

Mihal-oğulları · 66 

Mihirakula · 818, 829 

mika · 257 

Mikailova · 725 

Mikhail Gorbachev · 176 

Miklasevskaia · 541, 543 

Miklos Erdy · 928 

Miklñs �rdy · 720 

Mikokiyen endüstrisi · 489 

mikrokosm · 512 

mikrop kuramı · 127 

Mil Düzü · 921 

Milano · 311, 781, 871 

Milchwein · 382 

Miletos · 604 

Militaire-Civile · 346 

Millet Mektepleri · 152, 153 

Millet Partisi · 162, 164, 184 
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Milli Ġstihbarat TeĢkilatı (MĠT) · 167 
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Millî Muhtariyet Heyeti · 136 

Milli Mücadele · 157 

Millî Mücadele · 278 
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Milliyetçi �alıĢma Partisi · 184 

Milliyetçi Demokrasi Partisi · 174, 175 

Milliyetçi Hareket Partisi · 184 

milliyetçilik · 154 

Miloseviç · 186 

MiloĢeviç · 177 

Mimar Sinan · 114, 118, 758 

mimarlar · 473 

Mincio ırmağı · 914 

Ming Di · 555 

Ming hanedanı · 119 

Ming Hanedanı · 111 

Ming Hanedanılığı · 111 

Ming hanedanlığı · 120, 570 

Ming Hanedanlığı · 554 

Ming Shi (Ming Tarihi) · 570 

Ming-Ģa (Ming-sha-hien · 93 

Mini Ice Age · 481 

Mini-Ġce Age · 480 

Minns · 581, 582, 621, 643 

Minns yazılı kaynakları · 581 

Minorsky · 313, 392, 413, 423, 516, 771, 

843, 844, 848 

mintan · 293, 495, 501, 502, 507, 514 

Min-tiao · 465 

Mintimir ġeymiyev · 179 

Minusinks Havzası · 724 

Minusinsk · 73, 321, 367, 368, 374, 518, 

519, 525, 532, 652, 653, 721, 879, 930, 931 

Minusinsk havzası · 368, 522 

Minusinsk Havzası · 938 

Minusinsk havzası kültürleri · 519 

Minusinsk hôyük kültürü · 519 

Minusinsk kültürü · 321 

minyatür · 59, 520, 521, 883 

Minyatür · 122, 284 

Mir · 255 

Miran · 665, 770 

MirFatih Zekiyev · 424 

mîrmîran · 70 

Miryakefalon SavaĢı · 105 

Mirza Fethali Ahundzade · 129 

Mirza-Bala · 151 

Mirzaçôl kasabası · 160 

Misak Torlakyan · 141 

Mis�k-ı Millî · 140 

Misek · 300, 301 
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Misign · 766 

Misis · 104 

MiĢar · 427 

MiĢer · 356 

MiĢerce · 381 

Mitanni · 333, 440, 444, 445, 447, 449, 

451 

Mitanni Devleti · 444, 445 

Mithat PaĢa · 128, 129 

Mithradates I. · 796 

Mithridate · 75 

Mithridates · 640, 641 

mitoloji · 198, 302, 900 

Mitoloji · 279, 291, 294 

mitolojik gelenekler · 520 

Miyakawa · 506, 514, 515, 516 

Mladenov · 328 

mleccha · 829, 845 

Mleccha · 818, 820, 827, 830 

Mleçça · 796, 808 

Mo Helar · 567 

Mo-che-chiang · 785 

Mo-chen-chiang · 785 

Mo-�o · 371 

modern genetik kuramı · 127 

Modon · 115 

Mo-du · 555 

Mo-du dônemi · 555 

Mogolistan · 509, 542 

Moğol · 60, 65, 77, 78, 87, 90, 100, 101, 

102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 116, 
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541, 581, 584, 615, 621, 645, 655, 666, 668, 

669, 670, 676, 677, 678, 682, 694, 695, 696, 

697, 703, 709, 740, 757, 758, 764, 776, 781, 

787, 793, 797, 810, 858, 888, 896 

Moğol dilleri · 400 

Moğol dilleri/lehçeleri · 400 

Moğol Halk Cumhuriyeti · 676, 678 

Moğol Han · 297, 298 

Moğol ırkı · 668 

Moğol Ġmparatorluğu · 65, 404, 406 

Moğol kabîleleri · 676 

Moğol Oyratlar · 118 

Moğol Sovyet Cumhuriyeti · 676 

Moğolca · 297, 310, 316, 341, 351, 354, 

355, 356, 363, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 

385, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 418, 
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Moğolî · 343, 348 

Moğolistan · 56, 57, 72, 76, 77, 80, 86, 

91, 100, 106, 109, 118, 120, 121, 146, 197, 

205, 206, 225, 229, 231, 242, 246, 255, 268, 

269, 277, 280, 289, 297, 336, 338, 348, 367, 

371, 399, 400, 402, 403, 405, 406, 414, 416, 

417, 464, 465, 472, 482, 518, 526, 528, 529, 

531, 534, 536, 540, 542, 547, 551, 576, 587, 

598, 603, 625, 636, 665, 666, 668, 673, 677, 

680, 682, 696, 705, 710, 711, 713, 714, 724, 

726, 739, 744, 753, 754, 765, 766, 782, 786, 

794, 799, 808, 882, 900, 929, 932, 933, 934, 

937 

Moğolistan Halk Cumhuriyeti · 146 

Moğolistan �zerk Bôlgesi · 400 

Moğollar · 74, 90, 98, 100, 105, 106, 107, 

108, 243, 249, 253, 257, 284, 314, 321, 323, 

335, 337, 338, 340, 341, 343, 344, 351, 352, 

354, 363, 368, 369, 372, 374, 375, 378, 379, 

380, 385, 393, 407, 416, 417, 418, 463, 468, 

474, 476, 477, 494, 534, 536, 655, 676, 679, 

680, 681, 682, 794, 888, 899 

Moğolya · 677, 679, 683 

Mohaç muharebesi · 116 

Mohencadaro · 413, 415 

Mohenjo Daro · 318, 331 

Mohenjo-daro · 657, 815, 816, 819 

Mohenjo-daro (�lüler tepesi) · 657 

Moisey Kalankatuklu · 922, 926 

Moiz Kohen (Moize Cohen) · 166 

Moldavya · 354, 854, 880, 934 

Moldova · 165, 205, 206, 223, 226 

molibden · 257 

Moliere · 120 

Molla Fenari · 112 

Molla Mehmed El‟abeĢi · 581, 594 

Molodin · 548, 549, 551, 552 

Molotof · 159 

Mommsen · 643, 646, 877, 885, 916, 

917, 918, 919 

Monako · 275 

Mondros Müt�rekesi · 134, 138 

Monet · 128 

Mongolid · 353 

Mongolistik · 354, 457 

Mongolistler · 397 

Mongolkure (Zhaosu) bôlgesi · 548 

Mongoloid · 57, 293, 464, 494, 498, 499, 

500, 501, 502, 506, 513, 516, 541, 542, 793, 

797, 801, 858 

mongoloid ırk · 353, 354 

Mongoloidler · 293, 494, 498, 500, 501, 

506, 507, 509, 514, 516, 541, 542 

Mongoloidlik · 801, 803 

Mongurca · 400 

monoteizm · 363 

Mont Benon · 143 
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Montreal · 122, 939 

Montreux Boğazlar SôzleĢmesi · 157 

Moorcrof · 494 

Mora · 64, 113 

Morava vadisi · 863 

Moravcsik · 314, 315, 355, 916 

Moravia ırmağı · 899 

Moravia vadisi · 901 

Mordtmann · 581, 584, 593, 594, 621, 

625, 626, 643, 646 

Mordva · 90 

Mordvin · 81, 355 

Mordvince · 379 

morfoloji · 355 

Morfoloji · 395 

Moriskolar (müslümanlar) · 64 

Morova ırmağı · 865 

morphologiquement · 342 

Moses Khorenatsi · 791 

Moskova · 110, 111, 112, 113, 114, 118, 

119, 132, 136, 137, 138, 141, 144, 159, 182, 

185, 243, 248, 253, 269, 291, 404, 483, 523, 

552, 553, 595, 596, 597, 626, 627, 631, 635, 

636, 647, 670, 671, 678, 718, 748, 926, 927 

Moskova AntlaĢması imzalandı (16 Mart 

1921). · 141 

Moskova Arkeoloji Enstitüsü · 483 

Moskova Ġmparatorluğu · 405 

Moskova‟da dostluk anlaĢması · 141 

Motun · 407 

Mo-tun · 74, 77, 368, 707, 783, 784 

Mousteriyen · 489 

Moye-çor · 99 

Moyen-çor · 96, 100 

Moynak · 250 

Mozart · 124 

Môngke · 362, 363 

Môsya · 855, 857, 866, 867, 868, 872 

MSP · 172 

Mu (Mu-kuo) · 836 

Mu Prensliği · 836 

Mu Rong kabilesi · 563 

Mu Tianzi zhuan · 712 

Mu Tianzi Zhuan · 712 

Mu‟�hed�t Ahidn�mesi · 141 

Muahhar Chou (951-960) · 101 

Muahhar Han (947-951) · 101 

Muahhar Leang · 101 

Muahhar T‟an �ilesi · 101 

Muahhar Tsin “veya Chin” · 101 
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Muammer Kaddafi · 169 

Muaviye · 90 

MubarekĢah · 377 

Mu-ch‟ien · 760 

Mu-chien · 760, 761, 762 

Mucip Ataklı · 174 

Mudakina · 442 

Mudanya AteĢkes AntlaĢması · 143 

Mudanya Konferansı · 142 

Mugan · 295, 337 

Mughal Hindistan · 391 

Mugocary · 487 

Mugrap Nehri · 253 

Mugung Han · 634 

Muğla · 151 

Muhakemet-ül Lügateyn · 115 

Muhalleb · 93 

Muhammad ġah (Nasirüddin) · 121 

Muhammed Ali Cinnah · 161 

Muhammed Ali ġah · 132, 133 

Muhammed b. Ahmed b. Yusuf el-K�tip 

el Harezmi · 847 

Muhammed b. Necip Bekran · 848 

Muhammed Bahaeddin bin Muhammed 

el-Buharî el-NakĢibend · 111 

Muhammed ġeyb�ni Han · 115 

Muhammed ġeyb�nî Han · 115 

Muhammed Y�digar · 117 

Muhammed-Emin han · 114, 115 

Muhammet B. AġAN · 628 

Muhan Kağan · 337 

Muharip Devletler Dônemi · 467 

Muharrem Feyzi Bey · 156 

Muharrem Kararnamesi · 129 

Muharrem Kuru · 175 

Muhsin Yazıcıoğlu · 181 

Muhtar Bey · 145 

Muhtar Ġdil-Ural Devleti · 137 

Muhtar Ġdil-Ural Devleti Anayasası · 137 

Muhtar Sovyet Sosyalist Tatar 

Cumhuriyeti · 152 

Muhtar Tatar Cumhuriyeti · 138 

Muhtariyet talebi toplantısı · 136 

Muhunglar · 368 

Muiniddin B. Mustafa · 112 

Mu-jung kavmi · 472 

Mu-junglar · 472 

Mukan kagan · 83 

Mukan Kagan · 84 
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Mu-kan kağan · 83, 100, 839 

mukata‟a · 70 

Mukayeseli kültür morfolojisi · 351, 353 

Mukeddesi · 924 

Multan · 815, 818, 819 

mumya · 586, 624 
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Seddülbahir · 135 

Sedefk�r Mehmet Ağa · 119 

sedir · 443 

Sedir Dağı · 443 

Sedir dağları · 442 
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Sel�niki · 69 

Sel�nikî · 62 

Selçikovo · 358 

Selçuk · 196 

Selçuk BakkalbaĢı · 172 
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Selçuk Türkleri · 102, 228 

Selçuklu · 200, 343 

Sultanlığı · 65 

Selçuklu devleti · 58 

Selçuklu Devleti · 69, 103, 104, 106, 107, 

109, 110, 200, 253, 267, 271, 282, 660, 661 
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467, 492, 493, 494, 496, 497, 498, 499, 501, 
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Subatan kôyü · 138 

Subatum · 455 

Suberde · 440 

substrat · 458 

Su-chu · 783 

Sudak Rayonu Ayserez kôyü · 159 
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Sui Wen Di · 559, 562 

Suiler · 85, 87 

Sui-shu · 301, 500, 835 

Sui-Ģu · 311 

Sûl Tarhan · 830 

Sulak · 509 

Su-lo · 577 

Sultan Abdülaziz · 127, 128 

Sultan Abdülaziz Han · 272 

Sultan Abdülhamid Han · 272 

Sultan Abdülmecit · 127 

Sultan Cem · 201 

Sultan Ġbrahim · 119 

Sultan MelikĢah · 104 

Sultan Mesud · 103, 105 

Sultan Sançar(sencer) · 105 

Sultan ġahinĢah · 105 

Sultan Türbesi · 258 

Sultan V. Mehmed ReĢad · 136 

Sultanahmet Camii · 119 

Sultaniyye · 113 

Sultanü‟l-berreyn · 65 

Sultanü‟r-Rûm · 65 

Sul-Tolgoi Dağı · 934 

Sulu · 95 

Su-lu · 95, 98 

Su-lu kagan · 95 

Sulu Kagan · 95 

Sumangin Kültürü · 666 

Sumanginler · 666 

Sumatra · 64, 346 

Sumer · 318, 413, 415, 418, 426, 429, 

430, 449, 452, 453, 594, 645, 657, 663, 807 

Sumer �ağı · 452 

Sumer dili · 452 

Sumer kültürü · 453 

Sumer uygarlığı · 415 

Sumer/ġumerler · 429 

Sumer-Babil kültürü · 453 

Sumerce · 318, 420, 451, 452, 455, 657, 

687 

Sumerler · 318, 415 

Sumerliler · 451, 452, 453, 455, 456 

Sun Yat-San · 133 
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sunak · 372, 630 

Sung Devleti · 759, 760 

Sung Hanedanı · 739 

Sung h�ned�nı · 337 

Sung Sülalesi · 474, 475 

Sung yung · 846 

Sunit · 278 

Su-omi · 412 

Superior Gôlü · 250 

Surcab · 579 

Surenler · 614 

Suriya · 922 

Suriye · 70, 73, 79, 103, 104, 105, 106, 

109, 112, 116, 126, 127, 134, 140, 161, 166, 

169, 173, 185, 187, 197, 206, 228, 229, 230, 

231, 243, 267, 269, 319, 343, 383, 395, 404, 

414, 416, 427, 436, 439, 444, 450, 453, 580, 

588, 589, 658, 672, 855 

Suriye çôlü · 436 

Suriye Selçuklu Devleti · 104 

Suriye Selçukluları Devleti · 269 

Surum · 455 

Sus dili · 584 

Susa · 318, 438, 439 

Susa I · 318 

Susa II · 318 

Susa Ģehri · 438 

Susam kültürü · 451 

SuĢa kasabası · 179 

Suudi Arabistan · 267 

Suudiler · 124 

Suvarnaprabhasottamasutra · 825 

SuveyĢ kanalı · 272 

Suvlağ · 509 

Süded bôlgesi · 158 

süjeler · 520 

Süleyman �elebi · 112, 201, 599 

Süleyman Demirel · 167, 168, 181 

Süleyman Han · 103 

Süleyman Sırrı · 149 

Süleyman Ģah · 104 

Süleyman ġah · 104 

Süleymaniye Camii · 117 

Süleymaniye Külliyesi · 117 

Süleymanov · 516, 584, 594, 626 

Süleym�nĢah · 104 

sülfür · 257, 259 

Sümer · 424, 816 

Sümer çivi yazısı · 447 

Sümer Devleti · 435 
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Sümer dili · 425, 505 

Sümer heykelleri · 505 

Sümer ili · 410 

Sümer siteleri · 441 

Sümer tarihi · 436 

Sümer-Akkad yazısı · 438 

Sümerbank · 156 

Sümerce · 342, 380, 381, 393, 420, 434, 

437, 449, 457, 458, 459, 657 

Sümerler · 198, 378, 410, 415, 418, 425, 

426, 431, 435, 436, 437, 438, 439, 448, 457, 

459, 484, 485, 533, 575, 576, 668 

Sümerliler · 335, 434, 505 

Sümerolog · 457, 458 

Sümerologlar · 458 

Sünnî · 117 

Sünnî-ġi‟î ihtil�fı · 90 

Süryanca · 455 

Süryani · 302, 309 

Süry�nî · 309, 310 

Sütkent · 58 

süvarilik · 327 

Süvarilik · 352 

SüveyĢ Kanalı · 128, 164 

Sven Hedin · 360, 770 

Sveta Huna · 828 

Svyatoslov · 102 

Syennesis · 607 

Syi Hanedanlığı · 747 

Syket · 743 

Sylvanus · 908 

Szabolcsi · 366 

Szamos · 884 

Szeged · 394, 401, 883, 885, 919, 930, 

933, 939, 940 

Székelyliler · 366 

Szeksz�rd · 933, 934 

Szekszard-Csatar · 935 

Ş 

ġaban Teoman Durali · 335 

ġabran · 924, 925, 926, 927 

ġabran-ġabiran · 925 

ġa-ça Cung-i (�a-ça Sengün) · 93 

ġ�d · 91, 92, 98 

ġadi-Bek · 112 

ġadiye Yônder · 175 

ġafakbogela Han · 258 

ġah A‟lam I (Muhammed Mu‟azzam) · 

121 

ġah A‟lam II (Celaleddin Ali.) · 122 
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ġah Abbas · 66 

ġah Alemgir II (Muhammed Azizüddin) · 

122 

ġah Ali (ġeh Ali) · 116 

ġah Azimü‟Ģ-ġan · 121 

ġah Cihan (ġihabüddin) · 119 

ġah Cihan II (Refiü‟d-Daula) · 121 

ġah Cihan III · 122 

ġah Devar BahĢ · 119 

ġah Evrengzib (Muhiyüddin) · 120 

ġah Firûz · 829 

ġah I. Ġsmail · 115 

ġah Ġsmail · 66, 115, 116 

ġah Melik · 101 

ġah Nikusiyar · 121 

ġah Rıza Pehlevi · 150 

ġah Ruh · 112 

ġah-A1i · 117 

ġah-Ali · 117 

ġahbazgerey · 123 

ġah-ı ġehinĢah · 821 

ġahingerey · 123 

ġahkulu Baba Ġsyanı · 115 

ġahname · 925 

ġahpur I. · 790, 805 

ġahpur II · 790, 791 

ġahruh · 65 

ġahsevenler · 150 

Ģair Ahmedî · 201 

Ģair Hafız · 111 

ġair Nedim · 122 

ġam · 90, 105, 108, 113, 132, 173, 277, 

288, 296, 830 

ġam (Bôrili) Atabeyliği · 105 

ġamahı · 295 

Ģaman · 361, 362, 363, 420, 722, 779, 

928, 935 

ġaman · 361 

ġaman (kam) · 363 

ġaman dini · 666 

ġaman Tôrenleri · 935 

ġamani · 103 

ġamanizm · 58, 225, 257, 307, 315, 323, 

324, 333, 351, 361, 362, 368, 468, 584, 677, 

722, 779 

ġamanlar · 368, 422, 599, 722 

Ģamanlık · 364, 369 

ġamanlık · 341, 361, 363 

ġamaĢ · 604, 605 

ġamil Mansur · 766 
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ġa-mo han · 77, 79 

ġa-mo-han · 77 

ġamran Suyu · 446 

ġamuha · 454 

ġang devri · 319 

ġang‟an · 74 

ġang‟lar · 415 

ġang-ti · 319 

ġani · 744 

ġanidar · 490 

ġanidar mağarası · 490 

ġanrong mezarı · 932 

ġanrong mezarlığı · 932 

ġanrong Mezarlıkları · 932 

ġansi · 73, 74, 77, 79, 87, 127, 337, 782 

ġan-si · Bakın  ġansi 

ġan-si(Ģansi) · 77 

ġan-si(ġansi) · 74, 77 

Ģansôlye · 162 

ġanĢan · 257, 743, 746 

ġanĢi · 666 

ġan-tan savaĢı · 96 

ġantung ovası · 93 

ġanxi bôlgesi · 933 

ġanyü · 75, 778, 785, 861 

ġan-yü · 368, 680, 689, 691, 692, 697, 

699, 702, 704, 705, 749, 750, 751, 752, 753, 

754, 755, 756, 762, 779, 784, 892, 896 

ġan-Yü Tuman · 691 

ġanyüler · 358 

Ģao/Ģau/ĢaonanoĢao/ĢaunanoĢau · 798 

Ģaonano Ģao · 795, 803, 807 

ġapka Ġnkıl�bı · 150 

ġapur II · 832 

ġaragur · 81 

ġaragur (Ak-Ogur) · 80 

ġarık Arıyak · 173 

ġark meselesi · 59 

ġark Meselesi · 65 

ġark Milletleri Kongresi · 141 

Ģark tezi · 329 

ġarki Anadolu seferi · 103 

ġarkî Asya · 378, 383 

ġarkî Rumeli Vilayeti · 130 

ġarkiyat · 314, 516, 597 

ġarlak · 438 

ġarlken · 66, 116 

ġart I-II · 801 

ġartamhari · 441, 442, 443, 449 
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ġartamhari Metinleri · 441 

ġ�Ģ (TaĢkent bôlgesi) · 95 

ġ�Ģ bôlgesi · 92 

ġ�Ģ/TaĢkend bôlgesi · 96 

ġa-t‟o Türk Devleti · 101, 102 

ġatavahanalar · 816 

ġato �ôlü · 102 

ġatolar · 473, 474, 475, 476, 477 

ġatrunlular · 150 

ġebinkarahisar · 151 

ġecere-i Terakime · 306, 847 

ġeceret‟ül-Etr�k · 296, 307 

ġefik Hüsnü · 161 

Ģeftali · 257, 503 

ġehabeddin Mercanî · 125 

ĢehinĢah · 141, 824 

ġehinĢah unvanı · 123 

ġehname · 299, 300, 309, 313, 391, 422 

ġehr-i Sebz · 835 

ġehrisebz · 791 

ġehristan · 282 

ġehriyar · 665 

ġehzade Bayezıt · 118 

ġehzade Savcı · 66 

ġekeleĢler · 447, 450 

ġeker Ahmet PaĢa · 129 

Ģeker kamıĢı · 117 

Ģeker pancarı · 257, 259 

ġeki Hanlığı · 122 

ġemdinli · 176 

ġemsettin Günaltay · 409, 631 

ġemsettin Sami · 128, 131 

ġemsiler · 268, 848 

ġemsuddin ġah (Refiü‟d-Derec�t) · 121 

ġeng-çu · 92 

ġer‟iye Mahkemeleri · 146 

ġerafeddin Erel · 766 

Ģerbetçiotu · 257 

ġerdanalar · 447, 450 

ġerefeddin Yezdî · 296, 299 

ġerif BAġTAV · 853 

ġeriye ve Evk�f Vek�leti · 146 

ġestakova · 725 

ġestakovo halkı · 725 

ġeĢi beylikleri · 746 

ġê-t‟u (ĠĢbara) · 85 

ġetkale Ģehri · 223 

ġeveyler · 417 



  1736 

ġevket Aziz Kansu · 409 

ġevket Koçsoy · 72 

ġevket Süreyya · 155 

ġeyb�nî Haned�nlığı · 118 

ġeyb�nî H�nedanlığı · 115 

ġeyb�nî hanlığı · 118 

ġeybaniler · 269 

ġeyb�nîler · 117, 120 

ġeyh Ahmed · 114, 117 

ġeyh Bedreddin isyanı · 112 

ġeyh Bedrettin · 112 

ġeyh Edebali · 271 

ġeyh Galib · 124 

ġeyh Said · 149 

ġeyh Sait · 149 

ġeyh Sait Ġsyanı · 148 

ġeyhülislam · 65, 112, 116, 118 

ġıbırgan · 615 

ġılıktı · 630 

ġıpkanlıg · 364 

ġırnak · 177, 181 

ġi Rung (Batı Rung) · 667 

ġiban · 390, 391 

ġibe · 500 

ġibe kurgan · 645 

ġibergan · 615, 793 

ġibergan vahası · 615 

ġiî · 117 

ġi-koei · 87, 88 

ġi-ling · 93 

ġimal �in · 535, 538 

ġimal �in ovaları · 535 

ġimaĢ Krallığı · 438 

ġimon Perez · 183 

ĢimĢir · 443 

ġinasi · 125, 127, 128 

ġinasi Ertan · 174 

ġi-pi · 87, 88 

ġi-pi (Shih-pi) kagan · 87 

ġi-pi kagan · 87, 88 

ġiraz · 105, 370 

ġirvan · 121, 295, 370, 923 

ġirvan Hanlığı · 122 

ġirvanĢah · 925 

ġiĢkino · 665 

ġivangmu · 667 

ġiz ateĢgedesi · 833 

Ģonocino · 341 
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ġor · 225, 227, 315, 355, 356 

ġor Türkleri · 225 

ġorca · 225, 381, 399 

ġoriya · 225 

ġorlar · 227 

ġu · 629 

ġu (�u) ırmağı · 503 

ġu destanı · 294 

ġu Destanı · 295 

ġu ırmağı · 505 

ġu ırmağı vadisi · 497 

ġubat Devrimi · 135 

ġubat Ġhtil�li · 135 

ġugnan-Yazgulyam · 615 

ġugnou · 492 

ġûl (�ôl) Türkleri Devleti · 268 

ġumer · 426, 430 

ġuppiluliuma · 445 

ġupria Seferi · 605 

ġura-yı Devlet · 127 

ġuruppak · 436 

ġükrullah · 201 

ġya sülalesi · 667 

T 

T (h) ai · 336 

T. A. Trofimova · 801 

T. Es�siye Kanûnu · 145 

T. P. Kiyatkina · 801 

T. Tekin · 396 

T. Yılmaz �ztuna · 174 

T.B.M.M. · 145 

T.V. Gamkrilidze · 668 

T‟ai Wu · 760, 761, 762 

T‟ai-ts‟ung · 736 

T‟ai-tsong · 94 

T‟ai-tsu · 308 

T‟ai-tsung · 88, 279, 742 

T‟ai-wu · 80, 472 

T‟ai-wu Dônemi · 472 

T‟ai-yüan · 510 

T‟an-çu · 93 

T‟ang · 97 

T‟ang Ch‟i · 761 

T‟ang imparatoriçesi Wu · 92 

T‟ang Sülalesi · 279, 474, 476, 809, 843 

T‟ang sül�lesi · 86, 87, 93, 101 

T‟ang Sül�lesi · 736, 768, 769, 770, 772, 

773, 774, 775 
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T‟ang Sülalesi Dônemi · 474, 476 

T‟anglar · 99 

T‟an-shih-huai · 472, 757 

T‟ao-t‟ieh · 495 

T‟a-po · 85 

T‟a-po kağan · 85 

T‟iao-chih · 763, 764, 767, 768, 774 

T‟ieh-le · 465 

T‟ieh-leler · 473 

T‟ie-le boyları · 509 

T‟ien Shan · 548, 549, 550, 551 

T‟ien-shan · 502, 509, 704, 798, 800, 801 

T‟ien-tzu · 729 

T‟ing-çu · 93 

T‟ing-ling=T‟ieh-le · 293 

T‟o-ba · 472 

T‟ong Yabgu · 87, 88 

T‟o-pa(toba) · 77, 79, 308, 314, 471, 472, 

473, 477, 572 

T‟o-palar · 471, 472, 477 

T‟o-palılar · 472, 473 

T‟ou-man (Teoman) · 336 

T‟u-chieh · 301 

T‟u-huo-lo · 790 

T‟u-kiu · 314, 335, 337, 341 

T‟u-kiular · 336, 337 

T‟u-ko sülalesi · 77 

T‟ukü-e (Tukyu) · 410 

T‟u-küe “=Türk” · 89 

T‟un-huang · 782, 783, 784 

t‟un-t‟ienler · 737 

T‟u-polular · 474 

T‟u-yü · 369, 515, 758, 761 

T‟ü-yü · 87 

Ta Hsia · 741, 767, 789, 791, 792, 799 

Ta Yüan · 738, 763, 764, 767, 768, 769, 

772, 812 

TaaĢĢuk u Tal‟at ve-Fitnat · 128 

Tabasaran · 223, 227 

TabasaranĢah · 925 

Taberi · 300, 833, 836, 839, 841, 842, 

843, 845, 846 

Taberî · 806, 829, 830 

Tabes vilayeti · 269 

Tabgaç · 509 

Tabgaç (Toba) Devleti · 658 

Tabgaç devleti · 80, 82, 83, 514 

Tabgaç Devleti · 79, 80, 82, 83, 267, 760 

Tabgaç Türk Hanedanı · 706 



  1739 

Tabgaç Türkleri · 658 

Tabgaç/Topa Devleti · 77 

Tabgaçla · 761 

Tabgaçlar · 77, 79, 80, 83, 84, 308, 337, 

402, 407, 471, 498, 511, 515, 658, 660, 760 

tableau · 338 

tablet · 433, 451 

Tac ed-Din Yıldız · 848 

Tacettinoğulları Beyliği · 270 

Tacik Cumhuriyeti · 254 

Tacik çôküntüsü · 486, 487 

Tacik Otonom Sovyet Sosyalist 

Cumhûriyeti · 147, 149 

Tacik Sovyet Sosyalist Cumhûriyeti · 153 

Tacik/Ġranlı · 93 

Tacikistan · 60, 99, 176, 178, 179, 206, 

207, 242, 244, 245, 248, 251, 253, 254, 258, 

270, 395, 399, 414, 479, 486, 488, 492, 665, 

679, 809 

Tacikler · 253, 254, 257, 258, 278, 390, 

542 

Taç Mahal · 120 

Tafgaç · 77 

Tagar · 57, 73, 293, 304, 348, 431, 497, 

498, 499, 501, 503, 504, 505, 508, 511, 512, 

515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 525, 

532, 653, 724, 725 

Tagar abideleri · 519 

Tagar adası · 521 

Tagar Adası · 57 

Tagar Dônemi · 521 

Tagar gômme geleneği · 520 

Tagar hôyüğü · 518 

Tagar kurganları · 653 

Tagar kültürü · 57, 293, 498, 499, 500, 

501, 505, 506, 508, 518, 519, 521, 522, 523, 

653 

Tagar Kültürü · 782 

Tagar mezarları · 293, 499 

Tagar ve TaĢtık Kültürü · 73 

Tagarlar · 725 

Tagar-TaĢtık mezarları · 498 

tagay · 344 

Tages · 419 

Tagisken · 506, 507, 516, 800 

Tagisken mezarlığı · 507 

tağ~tau~dağ · 350 

Taha Carım · 171 

tahıl · 206, 208, 247, 249, 252, 254, 479, 

480, 483, 563, 657, 733, 859, 874 

Tahia · 817 

Tahilt Havzası · 934 

Tahilt Nehri vadisi · 929, 933 
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Tahilt Vadisi · 929 

Tahir Ġbnü‟I-Hüseyin · 99 

Tahirî Emirliği · 99 

Tahiriler · 99 

Tahmasu · 454 

Tahmures · 299 

tahnîd · 340 

Tahran · 123, 175, 186, 208, 228, 313, 

314, 833 

Tahran Büyükelçiliği · 175 

Tahran �niversitesi · 186 

Tahran Valiliği · 186 

Ta-hsia · 763, 767, 768, 770, 771, 772, 

773, 774, 775, 784, 797 

Tahsin Güvenç · 172 

Taht-i-Bahi Kitabesi · 797 

Tai · 689 

Tai baĢkent · 77 

Tai Beyi · 472 

Tai bôlgesi · 472, 689 

Tai Chu · 554 

Tai He · 560 

Tai kabileleri · 536 

Tai Kang · 556 

Tai ülkesi · 697 

Tai Zong · 557, 559, 563, 570 

Tai Zu · 568, 570, 571 

Tai/Ping-loy(P‟ing-ç‟eng) · 78 

Tai-çu · 91 

Taif · 129 

Tailand · 535 

Tailar · 535, 536, 537 

Taiping ayaklanması. · 126 

Tai-yuan · 73 

Takla Makan çôlü · 245, 256 

Taklamakam çôlü · 414 

Taklamakan · 342, 480, 664, 665, 667, 

670 

Taklamakan çôlü · 667 

Taklamakan �ôlü · 480, 665 

Takrir-i Sükun Kanunu · 149, 151, 153 

Takrîr-i Sükûn Kanunu · 149 

Takrîr-i Sükûn Kanûnu · 149 

Taksila · 76, 792, 802, 804, 805, 806 

Taktu · 798, 799, 803, 807, 814 

Takvîm-i Vakayi · 143 

Takvim-i Vek�yî · 125 

Talas · 75, 84, 88, 92, 93, 95, 98, 99, 

243, 251, 268, 277, 295, 345, 418, 505, 509, 

514, 628, 629, 705, 739 
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Talas (Taraz) · 98 

Talas ırmağı · 506 

Talas Irmağı · 345 

Talas Irmağı Muharebesi · 98 

Talas ırmağı vadisi · 497, 503, 800 

Talas Muharebesi (751) · 99 

Talas nehri · 418 

Talas vadisi · 243, 251 

Talas Vadisi · 796, 838 

Talat Asal · 169 

Talat PaĢa · 141 

Talat Tekin · 396, 398, 399 

Taldıkorgan · 630 

Taldısu (sôğütlü) · 359 

Talekan · 833, 834, 836, 839 

Talib bin Ahmed · 102 

Taliban · 258 

Talip YENER · 171 

TaliĢ/Lenkeran Hanlığı · 122 

Talopien · 85 

Ta-lo-pien · 85, 86 

Talu · 510 

talyum · 247 

Tamgaç · 77 

Tamgalık · 278 

Tamıg Iduk-baĢ · 94 

Tamır ırmağı · 94 

Tamır ırmakları · 91 

Tamır �zerk Bôlgesi · 400 

Tamil dilleri · 342 

Tan Chao · 559 

Tan Hanedanlığı · 747 

Tan Shi Huai · 557 

Tanais · 425, 428, 579, 611, 613, 617 

Tanaîs · 506, 507 

Tanais nehri · 579, 616 

Tang Chi · 301 

Tang dônemi · 254, 550 

Tang Dônemi · 547 

Tang hanedanı · 254 

Tang hanedanlığı · 556, 557, 559, 560, 

561, 562, 563, 567, 569, 572 

Tang Hanedanlığı · 102 

Tang H�nedanlığı · 87 

Tang Shu · 565, 567, 568 

Tang ġato Devleti · 102 

Tang-hu · 75 

Tangut · 296, 562 
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Tangutlar · 93, 101, 393, 771, 775 

Tanhu · 74, 75, 76, 744, 745, 747 

Tan-hu · 363, 689 

Tannu-ola dağları · 500 

Tannu-Tıva Halk Cumhuriyeti · 141 

Tannu-Tıva Muhtar Bôlgesi · 166 

Tannu-Tuva · 677 

Tanrı (T‟ien-shan) dağları · 704 

Tanrı (Tien-shan) dağları · 652 

Tanrı (TienĢan) dağları · 245 

Tanrı Atı · 768 

Tanrı Dağı · 153, 154, 665, 668 

Tanrı dağları · 57, 72, 73, 83, 84, 90, 

242, 244, 245, 246, 251, 252, 253, 255, 256, 

286, 290, 292, 336, 348, 416, 651, 696, 778, 

783, 796, 802, 803, 804, 808 

Tanrı Dağları · 82, 99, 114, 290, 305, 

345, 414, 415, 417, 418, 479, 480, 544, 547, 

548, 549, 550, 551, 598, 628, 678, 738, 764, 

765, 766, 782, 786, 787, 800, 801, 804 

Tanrı Dağları (T‟ien Shan) bôlgesi · 550 

Tanrı Kapısı geçidi · 256 

Tanrı Marduk · 439 

Tanrı Ningirsu · 443 

Tanrı-Altın-Karanlık dağları · 255 

tanrıcılık inancı · 468 

Tanrıda BolmuĢ · 96 

Tanrıdağ · 292, 411, 416 

Tanrıdağı Buzulları · 479 

Tanrıdağlar · 417 

Tan-shih-huai · 76 

Tanshihuai · 755, 757 

Tanzîm�t · 345 

Tanzimat Devri · 126 

Taoculuk · 341, 344 

Taohongbala · 710, 711, 934 

Taoism · 512 

Taoist · 97 

Taoist �in efs�neleri · 504 

Taoizm · 257, 475 

Tao-tzu · 467 

tapu resmi · 68 

Tapu Tahrir defterleri · 274 

Tara Ģehri · 127 

Tarain Maydan SavaĢı · 848 

Taraklı · 177 

Tarançılar · 587 

Tarançide · 382 

Taravgantay · 934 

Tarbagatay · 90, 96, 246, 502, 503, 651, 
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655, 705 

Tar-bagatay · 503 

Tarbagatay dağları · 497 

Tarbağatay · 629 

Tarban/nd Ģehri · 92 

Tarçon · 419 

Tardu · 85, 86, 87, 88, 92 

Tardu Kagan · 85 

TarduĢ · 411 

TarduĢ topluluğu · 92 

TarduĢlar · 88, 500 

Tareh · 298 

Targitalar · 308 

targitoes · 411 

Targut · 278 

Targutae · 583, 622 

Tarhan · 102, 360, 376, 445, 593, 594, 

595, 621, 625, 819, 830, 839, 845, 846 

Tarhan Nizek · 830, 845, 846 

TARIK DOSTĠYEV · 921 

tarım · 68, 84, 92, 93, 206, 213, 228, 

238, 243, 244, 246, 247, 248, 250, 252, 254, 

256, 257, 258, 259, 274, 341, 350, 372, 389, 

403, 404, 406, 407, 436, 441, 463, 470, 479, 

480, 482, 483, 528, 591, 617, 654, 688, 717, 

725, 744, 752, 758, 782, 816, 822, 823, 830, 

859 

tarım havzası · 783 

Tarım Havzası · 74, 76, 77, 89, 92, 102, 

106, 107, 122, 125, 243, 244, 255, 256, 257, 

478, 726 

Tarım Vadisi · 664, 669 

tarih belgeleri · 199 

Tarih Dairesi memurları · 473 

Tarih Encümeni · 201 

Tarih Encümeni Mecmuası · 201 

Tarih kronikleri · 759 

Tarih-i Güzide-i Nusretname · 299 

Tarihi Vesikalar · 318 

tarihi yollar · 603 

Tarim Havzası · 714, 716 

Tarim Havzası devletleri · 716 

Tarimu Zhen · 540 

Tarkan · 96, 376, 419, 421, 845 

Tarkanovo · 358 

Tarkinya · 419 

Tarquinia · 422 

Tarsus · 104, 109, 440, 607 

tartı taĢları · 522 

TaĢ devri · 292 

TaĢ Devri · 199, 440, 441, 652 

taĢ devri kültürleri · 440 
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TaĢ envanterler · 491 

taĢ geyikler · 529, 531 

taĢ levhalar · 521, 778 

taĢ oymacılığı · 59 

TaĢ Oymaları · 721 

TaĢik-TaĢ · 490 

TaĢkent · 95, 105, 121, 127, 130, 132, 

135, 136, 137, 138, 139, 140, 159, 160, 177, 

207, 243, 245, 248, 249, 288, 306, 307, 390, 

431, 482, 493, 497, 514, 613, 615, 618, 619, 

631, 636, 670, 671, 678, 790, 813, 814, 816, 

839, 842 

TaĢkent BolĢevikleri · 137 

TaĢkent Havzası · 796 

TaĢkent Komitesi · 135 

TaĢkent Sovyeti · 135, 137, 138, 140 

TaĢkent Sovyetleri · 136, 137 

TaĢkentli Dakikî · 300 

TaĢkôy Balminin mezrası · 177 

taĢman ocak · 503 

TaĢtık devri · 293, 498, 502 

TaĢtık kültürleri · 653 

TaĢtık kültürü · 293, 498, 500, 521 

TaĢtık Kültürü · 782 

TaĢtık mezarları · 502 

TaĢtık resimleri · 501, 504 

TaĢtik dônemi · 724 

Ta-t‟ong · 74 

Tatabılar · 96, 97, 98 

Ta-tanlar · 474 

Tatar · 132, 268, 278, 341, 414 

Tatar Han · 297 

Tatar Muhtar Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti · 140 

Tatar �zerk Cumhuriyeti · 226 

Tatar Türkçesi · 132 

Tatar Türkleri · 223, 226, 227, 232 

Tatarca · 226, 348, 355, 386, 399 

Tataristan · 128, 138, 178, 179, 180, 182, 

225, 344, 424 

Tataristan Cumhuriyeti · 178 

Tataristan �zerk Cumhuriyeti · 179, 180, 

225 

Tatarlar · 132, 139, 159, 172, 211, 225, 

226, 229, 257, 277, 278, 338, 343, 364, 366, 

393, 430, 722, 889 

Tatarya · 225 

Tataurova · 547, 548, 549, 552, 722, 

727, 728 

Tatlıgôl · 482, 483 

Tatlıgôl Teorisi · 482 

Tatlısu teorisi · 483 
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Tatulus · 908 

Ta-tze(Büyük Gôl) · 767 

Tauke Han · 120 

taurid · 353, 354 

Taurika · 579 

Taurlar · 602 

Tavr dağları · 424, 425 

Taxila · 795, 814, 826 

Tay Ven Ti · 337 

Tayfur Sôkmen · 158 

tayga iklîmi · 508 

Taygalar · 342 

TayhagĢan · 666 

Taykong Hanlığı Dônemi · 668 

Tayland · 118 

Ta-yüan · 763, 783, 790, 791, 795, 800, 

806 

Ta-yüan Monografisi · 763 

Tayy · 93 

Tayyar Yalaz · 152 

T�zî · 93 

TBMM · 140, 141, 142, 143, 144, 145, 

148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 

159, 168, 175, 178, 181, 184, 239 

TBMM Hükümeti · 141, 142, 143 

TBMM‟ · 154 

Tch‟ang-ngan(Ģang'an) · 74 

Teberistan · 309 

Tebriz · 112, 115, 116, 117, 185, 208, 

228 

Tebük Seferi · 88 

Tecelli Arı · 173 

Tecen · 252 

Tecen Akarsuyu · 252 

Tegerama · 454 

Tegin (924-926) · 101 

Tegreg · 57, 496, 514, 515 

teğirmi tam · 496, 498 

teğirmi tam (değirmi yapı) · 496 

Tehcir Kanunu · 135 

TeiĢabaini kenti · 589 

Tekebeyliği · 112 

Tekeoğulları Beyliği · 109, 270 

Tekes Nehri · 550 

Tekfur · 296 

Tekin Alp · 174 

Tekin Alp(Moize Cohen) · 166 

Tekirdağ · 135 

Tekke ve Zaviyeler · 152 
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Tekke ve Z�viyeler · 150 

tekstil · 249, 252, 253, 257, 259, 454, 

455 

Tel Açana · 444 

Tel Aviv kasabası · 133 

Tel-Amarna · 432 

Telengüt · 278 

Teletskoe Gôlü · 723 

Teleutçe · 381 

Teleüt · 356 

Teleütçe · 381, 382, 383, 399 

telgraf anlaĢması · 132 

Tel-Halaf kültürü · 436 

Tell-el-Rimah Ģehri · 454 

Temer · 583 

Temerinda · 583 

Temir · 199 

Temir Kapıg (Demir Kapı) · 93 

temlikn�me · 68 

Temrenler · 521 

Temür · 199, 299 

Temür Beğ · 296, 303 

Temürlüler · 279, 818 

tengri · 355, 457 

Tengri · 98, 321, 324, 359, 360, 362, 

363, 420, 584, 622, 657, 861 

Tengri Han Ġ-yan (Yi-Yan) · 98 

Tenkqut · 278 

Tenlik hôyüğü · 780 

Tenzil-i Faiz Kararı · 128 

Teodor Hertzel · 272 

Teodor II. · 119 

Teodor III. · 120 

Teofor · 359, 360 

teokratik sosyalizm · 437 

Teoman · 73, 336, 337, 347, 691 

Tepedelenli · 70 

Tepe-gôz · 581 

Tepegôz Efsanesi · 607 

Tepsey · 519, 521, 523, 524, 931, 933 

Tepsey dağı · 519 

Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası · 148 

Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası · 148 

Terakkîperver Cumhuriyet Fırkası · 149 

Tercüman gazetesi · 129 

Tercüm�n-ı Ahv�l · 127 

Terek nehri · 111 

Terek Nehri · 923 
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Terek-Dağıstan yerel hükümeti · 179 

Terîğri-tağ · 509 

Tering-kôl · 503, 505 

Termez · 480, 809, 812 

Terminus ante quem · 784 

Terminus post quem · 784 

terra-cotta · 502 

Tersane ambarları · 123 

Tersane Konferansı · 128 

Tersiyer · 244 

Teselya · 66, 905 

Tesinsk dônemi · 519 

TeĢebbüs-i ġahsî ve Adem-i Merkeziyet 

Cemiyeti · 132 

TeĢiktaĢ Mağarası · 664 

TeĢik-TaĢ mağarası · 490 

TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu · 158 

TeĢkil�t-ı Esasiye Kanunu · 152 

TeĢkil�t-ı EsasiyeK�nunu · 141 

TeĢup · 444 

Tetis denizi · 244, 255 

tetradrachma · 792 

TeuĢpa · 589, 604 

teuto-nordicus · 353 

Tev�rih · 62, 70, 285, 295 

Tev�rih-i Âl-i Osm�n · 62 

Tevfik Fikret · 127 

Tevfik Ġleri · 156 

Tevfik PaĢa · 138, 143 

Tevfik RüĢtü · 146, 149 

Tevfik RüĢtü Aras · 154 

Tevhîd-i Efk�r · 149 

Tevhîd-i Tedrîs�d K�nûnu · 146 

Tevrat · 282, 308, 309, 313, 580, 603 

Tevsh Uul · 934 

Tezyîn�t · 495 

Th. Gazes · 310, 311, 314 

Th. Korsch · 382 

Thales · 607 

Thamimasadas · 584, 622 

Thamyris · 592 

Thatcher · 178 

Theiss nehri · 645 

théocratie · 346 

Theoderik · 908, 909 

Theodore I. · 118 

Theodore Maiman · 165 

Theodore Roosevelt · 275 
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Theodorismus · 912 

Theodoros Pangalos · 183 

Theodosios · 79, 855, 857, 864, 865, 

866, 867, 868, 869, 874, 876, 893, 897, 898, 

908, 909, 914, 920 

Theodosios II · 79 

Theos · 825 

Theosios · 80 

Theotimus · 901 

Thermodon/Terme çayı · 604 

Thermopylae (Termopil Geçidi) · 905 

Thisamatae · 643 

Thomas Barfield · 406, 408 

Thomas Edison · 129 

Thomas Paine · 123 

Thomsen · 56 

Thomsen Festschrift · 382 

Thorismund · 909, 910, 911, 912 

Thraetaona · 309 

Thraklar · 364 

Thteler · 602 

Thukydides · 576, 601 

Thüring · 902, 909 

Thynler · 606 

Tıbbiye Mektebi · 125 

Tılla-tepe · 793, 794, 799, 809 

Tılla-tepe kurganları · 793 

tımar · 67, 68, 69, 70, 384 

Tımar · 713 

tımarlı sipahileri · 66 

Tın (Tanaîs, bugünkü Don) · 506 

tıp · 103, 243, 465, 467, 796 

Tıva �zerk Cumhuriyeti · 166 

Ti halkı · 758 

Ti Jen-chieh · 736 

Ti kabileleri · 467 

Ti kavmi · 469 

Tian Jian · 558 

Tian Wen · 557, 562 

Tian Wen Zhi · 558 

Tiananmen Meydanı katliamı · 177 

TianĢen · 726 

Tiber Irmağı · 447 

Tiber nehri · 418 

Tibet · 74, 77, 87, 97, 122, 242, 243, 246, 

254, 255, 257, 335, 338, 348, 354, 379, 400, 

414, 466, 469, 470, 471, 510, 534, 536, 537, 

575, 582, 618, 619, 673, 674, 675, 676, 677, 

697, 740, 758, 765, 782, 793, 796, 820 

Tibet pl�tosu · 242, 246 

Tibet yaylası · 74, 673 
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Tibetler · 474 

Tibetliler · 57, 74, 88, 243, 257, 323, 341, 

469, 472, 477, 494, 534, 536, 538, 674, 740, 

762 

Tibisia · 906 

TĠCA · 413 

ticaret yolları · 406, 716, 743, 830 

Ticinum (Pavia) · 913 

Tie Le · 562, 565, 566, 567 

Tie Lelar · 562, 566 

Tie Leler · 565 

Tien ġan · 388, 390, 528 

Tien ġan sıradağları · 388, 390 

TienĢan · 245, 629 

Tien-Ģan (Tanrı dağı) · 783 

Tien-ġan Dağları · 350 

TienĢan Sıradağları · 751 

Tiflis · 141, 142 

Tigey · 520 

Tigin-Ģah Devleti · 268 

Tigrakodap (Persçe, Tigrakhoda) · 577 

TĠKA · 57 

Til Barsib · 589 

Ti'ler · 410, 467, 469, 496, 508, 509, 510, 

511, 512, 513, 514 

Ti-li · 465, 469, 516 

Ti-li (Ting-ling) · 465 

Ti-liler · 469 

Tilla Deniz Baykuzu · 758 

Tilmen Hôyük · 441 

Timelkia · 454 

Timur · 65, 66, 90, 108, 110, 111, 112, 

113, 199, 243, 249, 255, 258, 348, 390, 670, 

742, 814 

Timur Hanedanlığı · 115 

Timur Kutluğ · 111 

Timur Kutluk · 112 

Timur Melik · 111 

Timurlar Devleti · 267 

Timurlular · 59, 65, 111, 115, 390 

TimurtaĢlar · 150 

Ting-çu · 91 

Tingiz · 297, 420 

Tingiz Han · 297 

Ting-lin · 469 

Tingling · 323, 745 

Ting-ling · 293, 465, 469, 496, 497, 498, 

500, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 

516, 697, 844 

Ting-ling boyları · 293 

Ting-lingler · 73, 100, 471, 705, 739 
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Ting-ling'ler · 496 

Tinia · 419, 420 

TĠP · 177 

tipoloji · 319, 505, 540 

Tirek · 830 

Tirhen · 410 

Tirikan · 438 

Tirmiz · 92, 243, 245, 391, 830, 832, 834 

tiroit kanseri · 250 

Tirsen · 410, 419 

Tisa havzası · 856 

Tisa Irmağı · 856, 857 

Tisa nehri · 638, 639, 914 

Tisa Nehri · 906 

Tisia · 906 

Tissaget · 629 

Tisza nehri · 78 

TiĢenki · 442 

TiĢkinki · 442 

titig · 498, 653 

Tiyan ġan · 544 

Tiyançan dağları · 416 

TiyanĢan · 414, 777, 778 

Tiyan-ġan (Tanrı Dağı) · 665 

TiyanĢan dağları · 777 

Tiyen ġan · 491 

TiyenĢan · 528, 615, 800, 934 

Tiyen-ġan · 486, 575, 578, 579, 586 

Tiyen-ġan dağları · 490 

Toba (Topa)lar · 410 

To-ba(T'o-pa) · 77, 477, 560, 569, 681 

Tobal nehri · 479 

Tobalar · 358, 471 

To-balar · 558, 564, 565, 566, 567, 569 

Tobalılar · 472 

Tobar · 506 

Tobol · 356 

Tobol Irmağı · 82 

Tobol Irmağı SavaĢı · 118 

Tobol nehri · 431 

Tobol Nehri · 118, 480 

Tobolca · 382 

Tobolsk · 721 

TobtamıĢgerey · 119 

Tochar · 799 

Tochari (Tocharoi) · 793 

Tofa dili · 225 

Tofa Türkleri · 225, 227 
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Tofalar · 227 

Togan Han · 102 

Togharma · 308 

Togla ırmağı · 508 

Toğra · 411 

Tohar dili · 383, 669 

Tohar Kültürü · 793 

Toharca · 372, 383 

Toharistan · 74, 78, 95, 268, 390, 658, 

706, 790, 813, 828, 829, 830, 839, 845, 846, 

847 

Toharistan (Tu-huo-lo) · 828 

Toharistanlılar · 74 

Toharlar · 290, 383, 415, 427, 428, 613, 

634, 776, 806, 821 

Toharlar/Togarlar · 427 

Tohi (vadisi) kitabeleri · 790 

TohtamıĢ (ToktamıĢ) · 111 

Tokat · 153, 440 

Tokharlar · 303, 822 

Tokmak Ģehri · 94 

Tokoi kasabası · 92 

Tok-sin · 410 

Toksun · 256 

Toktakıya · 111 

ToktamıĢ · 90, 111, 112, 605 

Toktasın · 359 

Toktogul · 244, 251 

Tokugava ġogunluğu · 119, 128 

Tokuz Oğuzları · 302 

Tokuz-oğuzlar · 302 

Tokyo · 127 

Tola · 75, 88, 89, 267 

Tola ırmağı · 94 

Tola nehri · 369 

Tolas · 278 

Tolstov · 505, 506, 514, 516, 800, 806, 

936, 939 

Tolstoy · 127 

To-lu · 92, 95, 96 

To-lular éliği · 88 

Tolunoğulları · 58, 90, 100, 268 

Tom Nehri · 725 

Tomambay · 116 

tomar kitabeleri · 802 

Tomaschek · 308, 313, 385, 506, 516, 

580, 593, 620, 805 

To-maschek · 506 

Tomsk · 400 

Tomskaia Pisanitsa Müzesi · 725 
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Tondibi muharebesi · 118 

Tonguz · 466, 471 

Tonguzeni · 358 

Tonguzlar · 323 

tonimetrik · 366 

Tonyukuk · 56, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 

565, 567, 646, 788 

Tonyukuk Abidesi/Kitabesi · 97 

To-pa · 77, 831, 832, 834, 835, 838, 842 

To-pa (Tabgaç) · 77 

Topa Wei · 938 

Topa/Tabgaç · 302 

topa‟lar · 364 

To-palar · 378, 471, 473, 838 

Topçu Ġhsan (Eryavuz) Bey · 152 

Topkapı Sarayı · 70, 114, 306 

toplayıcılık · 404 

toponomi · 519 

Toprakkale · 589 

Toraman · 818, 829 

Toramana Kamaluka · 846 

Torci (Türk) · 656 

Tordesillas anlaĢması · 115 

Toreteler · 602 

Torg · 613 

Torklar · 101 

Toroslar · 436, 439, 442, 444, 452, 604 

Toscana · 447 

To-si-fu · 91 

To-Ģi-fu · 92 

totem · 359, 368, 369, 495, 498, 509, 

511, 512 

totem (Türkçe onğun) · 359 

totem emblemleri · 368 

Totemistische Klingenkultur · 351 

totemizm · 324, 327, 362 

Totemizm · 315, 351, 359 

Toth · 543, 548 

Toulouse · 864, 870, 871, 877, 903, 910 

Tourkos (Tourcos Tourcoi) · 310 

Tovostine · 936 

Toxamis · 605 

Toy · 86, 87 

Toynbee · 61, 352 

Tôküm · 277 

Tôles · 411, 473, 474, 476, 514, 515, 

516, 786, 838, 844 

Tôles ayaklanması · 838 

Tôles isyanı · 83 
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Tôles=T‟ie-le · 697 

Tôlesler · 87, 88 

Tôlis · 57, 496, 497, 514 

TôliĢ · 355, 697 

Tômürdü Kağul · 847 

Tônges dağı · 98 

Tôrt Küsen ulusı · 791 

Tôrtel · 721, 881 

Trablus · 70 

Trablusgarb-Bingazi · 133 

Trablusgarp · 117, 133, 134 

Trablusgarp SavaĢı · 134 

Trabzon · 103, 107, 113, 114, 139, 144, 

145, 148, 149, 188, 605, 663, 707 

Trabzon Rum Ġmparatorluğu · 113 

Traklar · 601 

Trakya · 66, 79, 80, 133, 139, 141, 143, 

144, 232, 270, 414, 417, 590, 598, 656, 659, 

854, 855, 857, 863, 864, 866, 867, 873, 902, 

904, 905 

Trans Hazar Musteriyen sitleri · 490 

Transbaykal · 547, 720, 721, 723 

Transbaykal bôlgesi · 547, 720 

Transcaspian Demir Yolu · 129 

Transcaspian Vil�yeti/Hazarôtesi Vil�yeti 

· 129 

Transilvanya · 78, 366, 855, 857, 878 

Transkafkas Federal Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti · 157 

Transkafkasya Müslümanları DiniĢleri 

BaĢkanlığı · 179 

Transürdün · 162 

Trerler · 606 

Triannen AntlaĢması · 139 

Trianon BarıĢ anlaĢması · 140 

Triballi · 638 

Triballi kabilesi · 638 

Tricassis · 911 

Trifonov · 495, 514 

Trigetius · 914 

Triticum dicoccum · 372 

Troçki · 136, 138 

Trofimova · 505, 506, 514, 516, 801 

Troia · 310 

Trotsky-Zinoviev · 151 

Troya · 310 

Troya savaĢları · 446, 450 

Troyalılar · 310, 314, 446, 447, 448 

Troyes · 81, 870, 871, 881, 910, 911 

Trubetsko · 354 

Truva · 411, 416, 419, 453 
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Truvalılar · 411 

Ts‟ao Krallığı · 835 

Ts‟ao Wei · 938 

Ts‟en-ch-ü · 785 

Ts‟i (Ch‟i) · 85 

Ts‟i (Ch‟i) h�nedanı · 83 

Ts‟i Devleti · 85 

Ts‟i/Ch‟i sülalesi · 83 

Ts‟ien-kin · 87 

Ts‟inler · Bakın  Kinler 

Ts‟u-chü · 475, 477 

Tsahur · 223, 227 

Tsahurlar · 227 

Tsin ġato Devleti · 102 

Tsin-yang · 83 

Tsiu-kiu-Ģi uruğu · 337 

Tso Tsung-t‟ang · 128 

Tsü-kü/Chu-ch‟ü Mengsün · 77, 80 

Tu dili · 400 

Tu Jue · 561, 562, 565, 567 

Tu Jue (Gôktürk) · 561 

Tu Jueler · 560, 561, 562, 563, 564, 565, 

566, 567, 568 

Tu Men · 567 

Tu Yü Hun · 557, 560, 561, 562, 563, 

564, 566, 568 

Tu Yü Hunlar · 561 

Tu Yü Hunları · 558 

Tuan Ye · 759, 762 

Tuaregler · 888 

Tubeyla Timur Han Mozolesi · 258 

Tu-çi · 88 

Tudor · 196 

Tudun · 376 

Tuekta mezarları · 500, 501 

tug · 511 

Tugozvonovo · 550, 933 

Tugozvonovo buluntuları · 550 

Tuğluklar · 268 

Tuğrul · 103 

Tuğrul Beğ · 200 

Tuğrul Bey · 103 

Tuh�ra · 799 

Tu-hou-lo · 846 

Tujue · 713 

Tukhara · 796 

Tukh�ra · 796, 799 

Tukhs · 410 



  1755 

Tukhsici · 410 

Tu-kiue · 846 

Tu-ko kavmi · 358 

Tuku h�ned�nı · 337 

Tu-Ku oymağı · 410 

Tu-kular · 77 

Tulan · 86, 87 

Tulan hakan · 87 

Tulhar · 548, 796 

Tulhar mezarlığı · 548 

Tulhar Yapısı · 548 

Tuman · 689, 690, 691, 692, 693, 694 

Tu-man · 555 

Tuman (T‟ou-man=Tuman=Duman) · 689 

Tumat · 278 

Tu-me-çe · 96 

TumĢuk · 509 

Tuna · 103, 641 

Tuna boyları · 80 

Tuna boyu · 888 

Tuna bôlgesi · 575 

Tuna Bulgar Devleti · 89, 91, 655 

Tuna Bulgarları · 89, 91, 364, 660, 787 

Tuna Bulgarları=Ġç Bulgarlar · 89 

Tuna Bulgar-Türk Devleti · 268 

Tuna havzası · 102 

Tuna ırmağı · 75, 100 

Tuna Irmağı · 857 

Tuna nehir · 656 

Tuna nehri · 232, 505, 576, 577, 579, 

586, 588, 591, 620, 621, 637, 638, 639, 640, 

643, 656, 658, 901, 904, 914 

Tuna Nehri · 578, 855 

Tuna-Demirkapısı · 299 

Tun-Bilge · 90 

TUNCER BAYKARA · 277 

TUN� · 454 

Tunç �ağı · 441, 444, 602 

Tunç çağı kültürleri · 602 

Tunç Devri · 441 

Tunç medeniyeti · 416 

Tung Chung-shu · 729, 737, 738 

Tung Yüan · 832 

Tung-hu boyları · 472 

Tung-hular · 472, 689, 694, 695, 696, 

703, 773 

Tung-Hular · 694 

Tungidler · 542 

tungsten · 257 
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Tunguska Nehri · 400 

Tunguslar · 393 

Tunguz · 105, 316, 369, 370, 379, 380, 

386, 393, 400, 401, 416, 466, 469, 534, 758 

Tunguz ili · 508 

Tunguz Juchenler · 105 

Tunguz kavmi · 369, 370 

Tunguz unsuru · 469 

Tunguzca · 361, 378, 380, 393, 397, 398, 

400 

Tunguzlar · 57, 74, 340, 341, 370, 378, 

379, 393, 400, 469, 471, 494, 534, 536 

Tun-huang · 101, 510, 516, 760, 761, 

762, 767, 773, 793 

Tun-huang zaferi · 101 

Tuntuhe · 753, 754 

Tunus · 70, 118, 129, 164, 267, 492 

Tuo Tuo · 569, 570 

Tupavvos · 821 

Tûr · 506, 507 

Tur bin Feridun · 297 

Tura · 356 

Tûra boyları · 505 

Tûra kavmi · 506 

Tûran · 93 

Tûr�n · 506, 507 

Turan Cemiyeti · 134, 156, 379 

Turan Devleti · 134 

Turan ırkı · 668 

Turan Mecmuası · 134 

Turan ovası · 505, 506, 507, 514, 651, 

673 

Turan Ovası · 479, 480, 481, 482, 484, 

485 

Turan taktiği · 744 

Turancılık · 184 

Turanî · 348, 411 

Turani tip · 540, 541, 543 

Turani varyasyon · 541 

Turanid · 352 

turanid ıklar · 353 

Turanid ırk · 353 

turanid ırkı · 353, 354 

Turaniler · 542 

Turaniyanlar · 391 

Turannountos Hiaou Korranou Sanaboy · 

792 

Turanoid · 542 

Turanoidler · 542 

Turano-Pamiryan · 542 

Turanos · 419 
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Turan-Uyuk vadisi · 526 

Turciling · 81 

Turfan · 80, 90, 100, 101, 102, 111, 244, 

255, 256, 257, 267, 268, 313, 342, 365, 374, 

376, 382, 415, 422, 472, 548, 549, 551, 552, 

656, 664, 670, 674, 704, 750, 761, 762, 770, 

776, 780, 783, 797, 837, 843 

Turfan (Kao-Ch‟ang) · 268 

Turfan Havzası · 244, 255, 256, 257 

Turfan ovası · 342 

Turfan Uygurları · 101, 111, 267 

Turfan üzümü · 257 

Turfanlılar · 74 

Turgenvey · 127 

Turgun Almas · 665 

Turgut Gülez · 174 

Turgut �zal · 174, 175, 178, 179, 410 

Turgut Reis · 117 

Turgut Sunalp · 174 

Turhan Feyzioğlu · 168 

Turingler · 82 

TURKĠNA · 422 

Turkoman · 345 

Turko-tatar · 353 

turkuaz · 422, 548, 932, 935 

Turkuaz iĢlemeleri · 722 

Turner · 125 

Tursakalar · 446, 447, 448, 450 

Turska · 413, 416, 419 

Turska- Olmek · 413 

Turska-Etrüsk · 413 

Tursun Bey · 69 

TurĢalar · 447, 450 

Turtkul · 678 

Turuk · 425 

Turukha (TürüĢka yahud TuruĢka) · 308 

Turukku · 308 

Turukkular · 438 

Turul (tuğrul) · 359 

Turul (Tuğrul) kuĢu · 369 

Turun · 376 

Turuntay Tugan (doğan) · 359 

TuruĢk · 410 

TuruĢka · 308, 410, 419, 796, 808 

TuruĢkalar · 794 

Turxum · 411 

Tuscalar · 446 

Tuscany · 410 

Tuskan · 410 

Tuskani · 419 
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TuĢ�ra · 796, 808, 809 

TuĢkara · 796, 808 

TuĢpa · 445, 604 

Tutel (? Tünk:) · 300 

TutuĢ · 104 

Tuva · 225, 227, 229, 231, 290, 357, 414, 

498, 515, 521, 527, 528, 531, 547, 548, 549, 

552, 621, 662, 677, 723, 727, 728, 931, 933, 

936 

Tuva Cumhuriyeti · 526 

Tuva kültürü · 547 

Tuva �zerk Cumhuriyeti · 225 

Tuva Türkleri · 227, 229, 231 

Tuvac (doğrusu, Turac) · 309 

Tuvaca · 399 

Tuvalar · 278 

Tuvalılar · 518, 623 

Tuvaran · 630 

Tuz Gôlü · 767 

Tuzla · 182 

tüberküloz · 250 

T�BĠTAK · 432 

tüğünük · 498, 653 

Tüleyken · 801 

Tünge-alp (Afrasiyab) · 294 

Tünk bin Türk · 297 

Türatam Ģehri · 206 

türbe · 58, 257, 382, 496, 499, 527 

Türbeler · 150 

türeyiĢ destanı · 512 

türeyiĢ efsanesi · 466 

TüreyiĢ efsanesi · 293 

TürgeĢler · 567 

TürgiĢ (On-ok) kaganı · 92 

TürgiĢ boyu · 94 

TürgiĢ Devleti · 268 

TürgiĢ ülkesi · 92 

TürgiĢ/On-oklar · 92 

TürgiĢler · 84, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 

98, 99, 268, 355, 411, 551, 840 

TürgiĢler (Türk+Ģ, T‟u-k‟i-Ģi) · 95 

Türgi-yargın gôlü · 94 

TürgüĢ · 410 

Türk · 55, 56, 57, 58, 59, 60 

�bideleri · 58 

adları · 361, 386, 858 

Alfabesi · 153 

�limleri · 56 

aydını · 432 
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basını · 133, 162 

bayrağı · 142, 182 

bayrakları · 368 

birliği · 59, 92, 140 

boyları · 76, 87, 89, 90, 223, 291, 293, 

309, 345, 417, 496, 497, 498, 511, 603, 643, 

655, 903 

Boyları · 281 

coğrafyası · 59, 592 

cumhuriyetleri · 243 

Cumhuriyetleri · 414 

�ocukları · 154 

dahileri · 410 

Delegasyonu · 144 

devlet geleneği · 690 

devlet teĢkil�tı · 699 

devlet yapısı · 695 

devletleri · 58, 59, 208, 210, 211, 266, 

267, 270, 346, 407, 411, 708 

dili · 56, 97, 159, 228, 243, 291, 313, 

357, 358, 394, 396, 449, 457, 458, 459, 592, 

643, 669, 819, 872 

dilleri · 226, 348, 354, 355, 356, 357, 

358, 457, 858 

dünyası · 58, 213, 222, 266, 271 

Dünyası · 188, 208, 209, 238, 239, 240, 

242, 259, 276, 306, 348, 401, 414, 422, 423, 

449, 450, 452, 453, 479, 485, 597, 598, 600, 

811 

edebiyatı · 365, 366 

efsaneleri · 412 

Elçiliği · 169 

filolojisi · 385 

geleneği · 438 

gôçebe kabileleri · 319 

gôçebeleri · 362 

gôçleri · 292, 409, 410, 657, 658, 659, 

660 

halk Ģiiri · 115 

halkı · 185, 298 

halkları · 361, 366, 635, 668, 669, 671 

Hanlığı · 83 

iml�sı · 281 

isimleri · 358 

kadını · 157 

kadınları · 237 

karakteri · 197, 879 

Katliamı · 153 

kavimleri · 57, 295, 351, 356, 361, 362, 

368, 371, 375, 378, 379, 465, 467, 469, 537, 

585, 601, 623, 681, 701 

kimliği · 231, 235, 661 

kültür dairesi · 210 
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kültürü · 72, 146, 222, 228, 251, 252, 

293, 537, 538, 551, 661, 669, 687 

lehçeleri · 348, 355, 787 

Lirası · 174 

masal motifleri · 365 

masalları · 365 

Matbaacılığı · 155 

medeniyeti · 57, 58, 266, 315 

mektepleri · 154 

milleti · 59, 84, 97, 195, 311, 337, 584, 

708 

Milleti · 154 

Milliyetçileri · 144 

Milliyetçiliği · 140, 146 

nüfus · 168, 208, 231, 232, 234, 235, 

236, 414, 551 

nüfusu · 222, 223, 226, 228, 229, 230, 

232, 234, 235, 236, 662 

Ocağı · 133, 144, 148, 149, 150, 153, 

155, 168 

Ocakları · 149, 151, 152, 154, 155 

odası · 496, 514 

okulları · 178 

ordası · 340 

oymakları · 340, 342 

Parası · 154, 175 

sanatı · 500 

Budist · 58 

Ġsl�mî · 58 

Müslüman · 58 

Silahlı Kuvvetleri · 163, 184 

soyu · 786 

Süv�rîleri · 142 

Takvimi · 290 

tarihçiliği · 56 

tarihi · 56, 57, 58, 59, 189, 190, 191, 193, 

195, 197, 198, 199, 289, 297, 309, 315, 402, 

448, 554, 555, 571, 629, 687, 690, 695, 708, 

738 

Tarihi · 55, 57, 60, 72, 154, 155, 157, 

189, 199, 200, 306, 307, 313, 348, 410, 414, 

422, 423, 476, 477, 595, 598, 663, 741, 787, 

788, 811, 813, 814, 819, 820, 843, 916 

toplulukları · 93, 205, 206, 208, 222, 223, 

225, 226, 227, 237, 345, 422, 465, 475, 581, 

624, 625, 652, 654, 655, 656, 657, 659, 660, 

661, 787 

Toplulukları · 226, 238 

toplum tarihi · 193 

toplumları · 218, 243, 255 

toplumu · 120, 178, 189, 191, 193, 236, 

411, 661 

tôreleri · 422 

uruğları · 581 
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ülkeleri · 205, 213, 217, 222, 254 

yazısı · 56, 630 

yazıtları · 314, 363, 364, 411 

yurdu · 169, 415, 416, 417, 443, 448, 628 

yurtları · 414, 416, 417 

Türk ana-tanrıçası Umay · 512 

Türk Basın Birliği · 159 

Türk Bilgi Derneği · 134 

Türk bilim adamları · 581, 621, 643, 786 

Türk Birliği · 163, 838 

Türk Ceza Kanunu · 151 

Türk Cumhuriyetleri · 210, 211, 213, 219, 

237, 239, 245, 678, 764 

Türk �adırı · 585, 600 

Türk çerig · 282 

Türk Demokratik Birliği Partisi · 178 

Türk devletleri · 469 

Türk Dil Kurumu · 155, 259, 307, 597, 

810 

Türk Dili Federasyonu · 150 

Türk Dili Kurumu · 457, 459 

Türk Dili Tetkîk Cemiyeti · 155 

Türk dilleri · 342, 379 

Türk Dünyası · 453 

Türk Gôçleri · 76, 657, 658 

Türk Hakanlığı Devri · 292 

Türk halkı · 665 

Türk halkları · 666 

Türk hanedanı · 197, 658 

Türk Hava Kurumu · 150 

Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ajansı · 57 

Türk kabileleri · 77, 89, 94, 320, 379, 

471, 536, 794 

Türk kavimleri · 376, 378, 468 

Türk Kızıl Ordusu · 140 

Türk kimliği · 416 

Türk kitabeleri · 374, 739 

Türk Komünist Partisi · 162 

Türk kültür tarihi · 494 

Türk Kültür Tarihi · 60, 293, 306, 307, 

476, 477, 597, 598, 647, 663, 813 

Türk Medeni Kanunu · 187 

Türk Mitolojisi · 307, 348, 423, 477, 598, 

706, 788, 848 

Türk Mukavemet TeĢkilatı (TMT) · 164 

Türk Ocağı derneği · 133 

Türk Ocakları · 146 

Türk Ocakları Fevkal�de Kurultayı · 155 

Türk oymakları · 354 

Türk Runik yazısı · 630 
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Türk Sovyet Kollokyumu · 457 

Türk soyu · 854 

Türk ġ�hîler · 818 

Türk takvîmleri · 511 

Türk Tarih Encümeni · 151 

Türk Tarih Kurumu · 55, 56, 57, 60, 70, 

155, 307, 409, 477, 597 

Türk tarih tezi · 57 

Türk Tarihi Tetkîk Cemiyeti · 155 

Türk Tarihi Tetkik Hey‟eti · 154 

Türk toplulukları · 226 

Türk VatandaĢlığı Kanunu · 152 

Türk Yurdu · 140 

Türk Yurdu derneği · 133 

Türk Yurdu Mecmuası · 133 

Türk-ABD Yardım AntlaĢması · 162 

Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık 

AnlaĢması · 159 

Türk-Amerikan ekonomik anlaĢması · 

162 

Türkan Akyol · 174 

Türkçe · 57, 60, 82, 84, 97, 125, 131, 

155, 156, 157, 160, 169, 176, 209, 210, 235, 

237, 259, 278, 280, 281, 282, 284, 286, 287, 

291, 293, 294, 295, 299, 303, 304, 305, 307, 

308, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 341, 

351, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 363, 364, 

370, 372, 373, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 

385, 386, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 

401, 402, 407, 411, 413, 417, 418, 420, 423, 

432, 434, 437, 439, 449, 451, 456, 458, 459, 

471, 484, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 

502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 

511, 512, 513, 514, 515, 517, 541, 542, 581, 

583, 584, 585, 586, 592, 598, 600, 622, 653, 

657, 661, 687, 703, 705, 707, 737, 786, 787, 

794, 795, 796, 797, 798, 807, 816, 817, 819, 

830, 842, 847, 915, 916, 940 

Türkçülük · 131, 184 

Türkeli · 197, 337 

Türker Alkan · 174 

Türk-Fransız Ankara Ġtil�fn�mesi · 142 

Türk-Fransız Dostluk Mu‟�hedesi · 158 

Türki etimolojisi · 427 

Türki halklar · 426 

Türki kavimler · 426, 428, 429 

Türki Sün · 428 

Türk-Ġran Dostluk ve Güvenlik Protokolü · 

152 

Türk-Ġsl�m kültürü · 90 

Türk-Ġslam medeniyeti · 249 

Türk-Ġslam mimarisi · 169 

Türkistan · 56, 73, 76, 79, 94, 99, 102, 

104, 105, 111, 122, 123, 127, 129, 130, 132, 

136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 146, 147, 

151, 153, 154, 156, 159, 160, 166, 169, 188, 

198, 223, 229, 231, 242, 243, 244, 245, 246, 

249, 254, 255, 258, 259, 266, 270, 277, 283, 
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286, 287, 288, 292, 295, 296, 297, 300, 303, 

306, 336, 337, 338, 345, 353, 372, 378, 382, 

388, 389, 390, 391, 410, 414, 415, 416, 417, 

422, 443, 452, 464, 479, 480, 482, 483, 494, 

497, 502, 504, 507, 509, 510, 512, 536, 544, 

548, 550, 551, 575, 576, 577, 578, 579, 586, 

587, 590, 594, 596, 603, 614, 615, 626, 627, 

628, 629, 631, 633, 636, 654, 656, 665, 666, 

667, 668, 669, 670, 674, 706, 737, 740, 743, 

744, 745, 746, 747, 748, 758, 759, 760, 764, 

765, 768, 770, 773, 776, 777, 783, 785, 786, 

794, 795, 797, 798, 799, 802, 807, 808, 816, 

817, 819, 820, 827, 830, 845, 847, 848, 854, 

883, 900, 939 

Türkistan Devleti · 255 

Türkistan Genel V�liliği · 127 

Türkistan Genel Valiliği (Guberniya) · 390 

Türkistan Havzası · 765 

Türkistan Komünist Partisi Kongresi · 140 

Türkistan Kray (Türkistan Bôlgesi) · 390 

Türkistan Otonom Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti · 144 

Türkistan Otonom Sovyet Sosyalist 

Cumhûriyeti · 138, 147 

Türkistanlılar · 132 

Türkiyat Enstitüsü · 597 

Türkiye · 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 

72, 105, 107, 110, 125, 128, 129, 130, 131, 

132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 

142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 

160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 

169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 

178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 

187, 188, 189, 191, 193, 196, 197, 198, 199, 

200, 205, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 215, 

217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 228, 

233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 

Türkiye Büyük Millet Meclisi · 140, 143, 

155, 158 

Türkiye Cumhuriyeti · 59, 133, 145, 148, 

168, 270, 274, 278, 287, 289, 597 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti · 161 

Türkiye ĠĢçi �iftçi Partisi · 168 

Türkiye ĠĢçi Partisi · 167, 169, 171 

Türkiye ĠĢçi Partisi (TĠP) · 166 

Türkiye ĠĢçi ve �iftçi Partisi · 161 

Türkiye Komünist Fırkası · 141 

Türkiye Komünist Partisi · 163 

Türkiye Selçuklu Devleti · 59, 104, 661 

Türkiye Selçuklu Sultanları · 284 

Türkiye Selçukluları · 269, 279, 282, 291, 

661 

Türkiye Sosyalist Emekçi ve Kôylü Partisi 

· 161 

Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisi · 161 

Türkiye Sosyalist Partisi · 161 

Türkiye Tayyare Cemiyeti · 148 

Türkiye Türkçesi · 399, 458 

Türkiye-Afganistan Dostluk ve ĠĢbirliği 
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Mu‟�heden�mesi · 152 

Türkiye-Afganistan Ġttif�k 

Mu‟�heden�mesi · 141 

Türkiye-Fransa Dostluk ve Ġyi KomĢuluk 

Mu‟�hedesi · 151 

Türkiye-Irak KarĢılıklı ĠĢbirliği AntlaĢması 

· 164 

Türkiye-Ġngiltere ve Irak Hudut ve Ġyi 

KomĢuluk Mu‟�heden�mesi · 151 

Türkiye-Ġran Doğalgaz AnlaĢması · 183 

Türkiye-Ġran Dostluk Mu‟�heden�mesi · 

155 

Türkiye-Ġran Emniyet ve Muh�denet 

Mu‟�heden�mesi · 151 

Türkiye-Rusya Muh�denet 

Mu‟�heden�mesi · 150 

Türkiye-Yunanistan Muk�velen�mesi · 

154 

Türkiye-Yunanistan Munzam 

Mu‟�heden�mesi · 158 

Türkler · 72, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 

88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 

103, 105, 114, 128, 136, 137, 139, 141, 147, 

150, 159, 167, 168, 170, 178, 193, 195, 197, 

198, 205, 206, 208, 225, 231, 232, 233, 234, 

235, 236, 238, 239, 242, 243, 246, 255, 266, 

271, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 

286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 

298, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 

310, 311, 312, 313, 314, 315, 323, 328, 331, 

332, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 

345, 347, 348, 352, 354, 361, 364, 367, 368, 

369, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 

385, 386, 390, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 

416, 417, 423, 424, 432, 434, 437, 443, 447, 

449, 450, 459, 464, 465, 467, 471, 475, 484, 

496, 497, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 506, 

507, 508, 509, 510, 511, 513, 514, 516, 533, 

534, 536, 537, 538, 554, 562, 582, 585, 586, 

597, 599, 600, 602, 622, 623, 624, 625, 626, 

627, 635, 651, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 

661, 662, 663, 666, 668, 669, 676, 679, 681, 

701, 707, 765, 769, 794, 795, 796, 808, 812, 

820, 826, 828, 829, 831, 832, 833, 834, 837, 

838, 840, 841, 844, 892, 911, 917, 919, 920, 

921 

yaĢayıĢ · 56, 57, 58 

Türklerin 

Soyu/MenĢei · 413 

Türklük · 171, 266, 284, 291, 307, 313, 

314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 324, 331, 

332, 341, 345, 350, 352, 353, 355, 359, 366, 

370, 372, 378, 384, 413, 539, 646, 647, 656, 

658, 659, 660, 663, 681, 819, 838, 840, 841, 

844 

Türkmen · 66, 99, 101, 103, 107, 147, 

165, 171, 172, 177, 183, 184, 219, 220, 223, 

229, 230, 231, 243, 252, 253, 270, 277, 289, 

291, 295, 345, 348, 356, 366, 370, 412, 413, 

427, 593, 611, 661, 672 

Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhûriyeti · 

147 

Türkmen Türkleri · 229 

Türkmenabat · 252 

Türkmence · 399 



  1765 

Türkmençay antlaĢması · 124 

Türkmenistan · 72, 101, 127, 179, 180, 

183, 205, 207, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 

218, 219, 220, 222, 223, 237, 238, 242, 243, 

244, 245, 248, 250, 251, 252, 253, 258, 270, 

271, 388, 399, 414, 415, 422, 423, 480, 482, 

483, 484, 487, 492, 493, 652, 665, 672, 678 

Türkmenistan Hanlığı · 127 

Türkmenler · 101, 129, 150, 172, 208, 

229, 230, 231, 252, 258, 278, 298, 299, 370, 

390, 413, 427, 542, 663, 887 

Türk-Moğol kültürü · 536 

Türkologlar · 318 

Türkoloji · 56, 332, 351, 354, 424, 457, 

597, 607, 707 

Türk-Sovyet Ankara Protokolü · 157 

Türk-Sovyet Protokolü · 153, 155 

Türk-Sovyet tarafsızlık ve saldırmazlık 

antlaĢması · 150 

Türk-Ģahi · 268 

Türk-Tatar kavimleri · 353 

Türk-Topalar · 386 

Türküt · 281, 310, 341, 583, 622 

Türk-Yunan Dostluk AntlaĢması · 154 

Türlerin Kôkeni · 127 

Tüsükü · 337 

Tüsükü h�ned�nı · 337 

Tütek · 298 

tütün · 247, 252, 257 

Tütün · 117 

Tüvinyan · 225 

TyanĢan · 611, 613, 615 

TyanĢan Sakaları · 615 

Tyrannoyntos · 821 

Tyrannoyntousu · 821 

Tyras nehri · 579 

Tyrenus · 419 

Tyrkae (Jyrkae) · 308 

Tyrrhenler · 446 

Tyrsen tabakası · 319 

Tyrsenler · 446 

Tz‟u-li-mi · 785, 786 

U 

Uar (Avar) · 78 

Uar-Hun/Ak Hun‟lar · 82 

Uar-Hunlar(Ak Hunlar) · 78 

Ucat eyaletler · 65 

Uccain · 816 

Uçç · 815, 819 

U-çe-le · 92, 93, 95 

U-çe-le (Wu-shih-le) · 92 

Udehece · 400 
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Ufa · 136, 137, 138, 139, 594 

Ugarit · 447, 451 
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